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 اجلماعة صالة كتاب

 (1)وأحكامها

                                                           

 ذم إًم٤ٌمين شمراث ضم٤مُمع) ُمـ اًم٤ًمدس اعمجٚمد ذم اًمٌدع أهؾ ُمـ إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة سمحٙمؿ اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ مجٕم٧م ىمد يمٜم٧م (1)

 .اًمٙمت٤مب هلذا ُمتٛمًم  ذًمؽ وُيٕمد ،(اعمٜمٝم٩م
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  اجلامعة صالة وجقب

ٟمٜم٤م ُمـ سمٕمض: يٕمٜمل هقن، قمٜمدي: أؾمت٤مذي اًم٤ًمئؾ:  ُمٜمٝمؿ ـمٌٕم٤ًم، اًمًقق، ذم إظمقا

 اًمٌٕمض يم٤من اعمحالت، أصح٤مب ُمـ يٙمقن ُمـ وُمٜمٝمؿ اعمحالت، سمٕمض ذم يٕمٛمؾ ُمـ

ة ُمـ ًمٙمـ اجلمقم٦م، صالة إمم يذه٥م -أؾمت٤مذ– ُمٜمٝمؿ  ذيمرٟم٤م ومٙمٜم٤م َُمـَحّٚمف، ذم سمٞمّمكم ُُمدَّ

 إؿمٞم٤مء سمٌٕمض ُمٕمٝمؿ شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٙمٜم٤م حمٚمؽ، ذم صالشمؽ ُمـ ظمػم اجلمقم٦م صالة أنف: هلؿ

 طمقل يمٚمٛم٦م أن اًمِمٞمخ ُمـ ٟمًٛمع ومّحٌٞمٜم٤م -ـمٌٕم٤مً – أن أُم٤م ومٞمٝم٤م، إدًم٦م وسمٕمض هذه،

 قمز- اهلل قمٜمد قم٘مقسم٦م هل٤م ذم وؿُمق اجلمقم٦م، صالة قمـ اًمتخٚمػ وطمقل اجلمقم٦م، صالة

 .-وضمؾ

 .أجقه اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذٟم٤م شمٗمْمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن ٓ اجلمقم٦م صالة أن يٕمٚمؿ أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م اًمِمٞمخ:

ه٤م إذا إٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- - اهلل ٕن وذًمؽ ُم٤ًمضمدهؿ، ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع َصالَّ

الةَ  َوَأِقوُموا﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ىم٤مل طمٞمٜمم -وضمؾ قمز  َيْٙمَتِػ  مل ،[34: اًمٌ٘مرة]﴾ الصَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: ىمقًمف قمغم قمٓمػ سمؾ سمذًمؽ، ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: وم٘م٤مل ﴾اًمّمَّ  ﴾اًمرَّ

الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: شم٘مقل وأي٦م ،[34: اًمٌ٘مرة] يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ : اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 يم٤من إذا اًمزيم٤مة قمـ اًمّمالة سم٠مداء يٙمتٗمل وأن ي٘متٍم أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ومٙمم ،[34

ل ٓ أن هلذا جيقز ٓ يمم همٜمٞم٤ًم،  يّمكم اًمذي هلذا جيقز ٓ يمذًمؽ ُيَّمكم، سمم ُمٙمتٗمٞم٤مً  ُيَزيمِّ

 ُمع اعمًجد ذم يّمكم أن قمٚمٞمف جي٥م وإٟمم آظمر، ُمٙم٤من أي ذم أو طم٤مٟمقشمف، ذم أو داره، ذم

ٟمف الةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سيح هذا اعمًٚمٛملم، إظمقا يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ  اًمزَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا   هذا اعم٤ًمضمد، ذم اعمّمٚملم اًمرايمٕملم مج٤مقم٦م ُمع: أي. [34: اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 .رءٌ 
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 همػم ؾمٚمٞمؿ ُمًٚمؿ يُمؾَّ  ومٞمف، شم٤ًمهؾ وٓ هقادة ٓ أُمراً  ط اًمٜمٌل أُمر ىمد: صم٤منٍ  ورءٌ 

ده اعمًجد، ذم ُيَّمكمِّ  أن ُمريض،  ذم ضم٤مء يمم سمٞمتف، قمٚمٞمف طمّرق اعمًجد قمـ ختٚمَّػ إذا سم٠منف وَهدَّ

 رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح

 صمؿ طمٓم٤ٌمً، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمَُّمكمِّ  رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل

ق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقمقن أن٤مس إمم أظم٤مًمػ  حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: يٕمٜملش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده

 طمْمقر قمـ اعمتخٚمٗملم أوئلؽ سمٞمقَت  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ُُيَّرق مل وإٟمم

 اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ٓ ُمـ اًمٌٞمقت ذم ضمديق ٕنف اعمًجد: ذم اجلمقم٦م صالة

 .هلـ ظمػم سمٞمقَتـ ذم اًمٜم٤ًمء صالة ٕن اًمٙم٤ٌمر: واًمٜم٤ًمء سمؾ اًمّمٖم٤مر، يم٤مٕـمٗم٤مل

ذ ومل سمتحري٘مٝمؿ، اًمًالم قمٚمٞمف َهؿَّ : اًم٥ًٌم هلذا   اح٤مٟمع، ًمقضمقد قمٚمٞمف هؿّ  ُم٤م ُيٜمَٗمِّ

 .اًمّمٖم٤مر وإـمٗم٤مل اًمٜم٤ًمء اعمًجد، ذم اًمّمالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ وضمقد وهق

 إٓ اعمًٚمٛملم، ُم٤ًمضمد قمـ اعمتخٚمٗملم ه١مٓء وشمٕمٞمٞم٥م شمٕمٞمػم ذم هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق

 قم٤مراً  هبؿ ًمٙمٗمك اعم٤ًمضمد، ذم وًمٞمس اًمٌٞمقت ذم يّمٚملم اًماليت سم٤مًمٜم٤ًمء يتِمٌٝمقن أهنؿ

 .اعمتخٚمٗملم ه١مٓء أُمث٤مل سمٞمقت سمتحريؼ ط اًمٜمٌل َهؿّ  وىمد ومٙمٞمػ وقمٞم٤ًٌم،

 أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ 

 ش.اًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ إٓ قمٜمٝم٤م يتخٚمػ ٓ أنف اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ٟمٕمد يمٜم٤م: »ىم٤مل

 سم٠مُمقر آهتمم وإمه٤مهلؿ اًمدٟمٞم٤م، قمغم وشمٙم٤مًمٌٝمؿ اعمًٚمٛملم ضمِمع أن: واحل٘مٞم٘م٦م

 وأن اعم٤ًمضمد، ذم يّمٚمقا  ٓ أن ذم اًمٜم٤مس ه١مٓء ُيٛمؾ اًمذي اًم٥ًٌم هق اًمنميٕم٦م،

ٟمٞمتٝمؿ ذم اًمّمالة ذم ي٘مٜمٕمقا   .وديم٤ميمٞمٜمٝمؿ طمقا

 ُم٘مًقم، اًمرزق سم٠من ي١مُمـ ُمًٚمؿ يمؾ يمقن قمـ ضمدًا، يمٌػمة همٗمٚم٦م هذه أن واًمقاىمع 

 ىم٤مل وىمد اهلل، سمٛمٕمّمٞم٦م اهلل ُمـ اًمرزق ومٞمٓمٚمٌقن احل٘مٞم٘م٦م، هذه يتٜم٤مؾمقن أو يٜمًقن ومٝمؿ

 طمتك يٛمقت ًمـ أطمداً  إن اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »اًمٙمالم هذا أظمتؿ وسمف اًمًالم، قمٚمٞمف

م يٜم٤مل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م وم٢من اًمٓمٚم٥م، ذم وم٠ممجٚمقا  وأضمٚمف، رزىمف، يًتٙمٛمؾ  ش.سم٤محلرا

 ( 1: 09: 32/ 02/واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلامعة صالة وجقب

 ؟[اعمًجد مج٤مقم٦م ذم يّمؾ ومل إذان ؾمٛمع ُمـ طمٙمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 وٓ اًمّمقت، سمٛمٙمؼم ًمٞمس اًمٓمٌٞمٕمل إذان يًٛمٕمقن ممـ يم٤مٟمقا  إذا اًمِمٞمخ:

 .ؿمؽ سمال آصمٛمقن ومٝمؿ ًمف، يًتجٞمٌقن

 (22: 79: 77/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 كذلؽ؟ اجلامعة عؾقف جتب هؾ داكع يسؿع مل إذا ادسجد أذان

 هؾ اًمّمالة، إشمٞم٤من ًمقضمقب اًمٜمداء ؾممع عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م سمدظمقل اًمٕمٚمؿ وهق أٓ يتٕمدى، سم٠مُمر أم اًمٜمداء، سمًمع ُمِمؽمط

 ُمـ ىمري٥م اعمًجد يٙمقن -يمثػم هذه اًمًٕمقدي٦م ذم- احل٤مٓت ُمـ طم٤مًم٦م: يٕمٜمل 

 ؾممع ُمـ يٛمٜمٕمٜمل أصقات وذم ُمٙمٞمٗم٤مت ذم داظمؾ اًمٌٞم٧م ذم أن٤م ًمقوٕمل وًمٙمـ اًمٌٞم٧م،

 اًمقىم٧م؟ سمدظمقل أقمٚمؿ طمٞمٜمم قمكمَّ  جي٥م ومٝمؾ اًمٜمداء،

 ًمؽ شمتٞمن مل وم٢مذا شمذه٥م، ًمٙمل وؾمٞمٚم٦م إذان ٕن قمٚمٛم٧م، إذا ؿمؽ، سمال اًمِمٞمخ:

 طمّمؾ وم٘مد أظمرى، سمقؾمٞمٚم٦م وإٟمم سم٤مٕذان، اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٕمٚمؿ وؾمٞمٚم٦م

 .اجلمقم٦م صالة إمم شمذه٥م أن قمٚمٞمؽ اعمقضم٥م اًم٥ًٌم

 (22: 79: 77/ 197/واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامعة صالة وجقب أدلة مـ

 - ُمٜمف خيرج صمؿ هذا، ُمًجدي ذم أطمد اًمٜمداء يًٛمع ٓ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.ُمٜم٤مومؼ إٓ يرضمع ٓ صمؿ - حل٤مضم٦م إٓ
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 ومٞمف اعمذيمقر احلٙمؿ اظمتّم٤مص ًمٗمٔمف فم٤مهر احلدي٨م أن واقمٚمؿ [:اإلمام قال]

 ًمألطم٤مدي٨م اعم٤ًمضمد، ًمٙمؾ قم٤مم اعمٕمٜمك طمٞم٨م ُمـ وًمٙمٜمف ،ط اًمرؾمقل سمٛمًجد

 قمٚمٞمف يٗمقت اعمًجد ُمـ واخلروج. اجلمقم٦م صالة وضمقب قمغم اًمداًم٦م اًمٙمثػمة

 .ومتٜمٌف. اًمقاضم٥م

 (.77/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اجلامعة صالة حضقر وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 .قمٚمٞمف دم٥م ٓ وُمـ[ اجلٛمٕم٦م أي] قمٚمٞمف دم٥م ُمـ وُمـ 

 اًمٔم٤ممل، احلٙمؿ ُمـ واعمختٗمل احلٌس، خي٤مف اًمذي اعمٕمن اعمديـ 6، 7: »ىمقًمف

 ومال جيٌف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ ومٕمـ

ش. ُمرض أو ظمقف: »ىم٤مل اًمٕمذر؟ وُم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا ش. قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 .صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد داود أبق رواه

 أن يٚمزُمف ويم٤منش اجلٛمٕم٦م» ذم هد إيراده قمغم اعم١مًمػ اىمتٍم احلدي٨م هذا: شمٜمٌٞمف

 يمم واحلدي٨م: ٟم٘مقل وقمٚمٞمف ُمٕم٤م يِمٛمٚمٝممش اًمٜمداء» ًمٗمظ ٕنش اجلمقم٦م» ذم أجْم٤م يقرده

 قمغم يدل هق ومٙمذًمؽ ًمٕمذر إٓ قمٜمٝم٤م اًمتخٚمػ جيقز ٓ وأنف اجلٛمٕم٦م وضمقب قمغم يدل

 اعم١مًمػ قمغم طمج٦م ومٝمق ًمٕمذر، إٓ شمريمٝم٤م جيقز ٓ وأنف اجلمقم٦م صالة طمْمقر وضمقب

 ٓ أنف سيح احلدي٨م أن ذًمؽ ووضمف ُم١ميمدة، ؾمٜم٦م اجلمقم٦م صالة أن هٜم٤مك ذيمر طمٞم٨م

 اًمٌت٦م قمذر سمدون شمريمٝم٤م جيقز وم٢مٟمف اًمًٜم٦م ؿم٠من هذا وًمٞمس ًمٕمذر إٓ قمٜمٝم٤م اًمتخٚمػ جيقز

: ىمقًمف قمغم ًمألقمرايب ط اًمٜمٌل إىمرار ذًمؽ قمغم يدل يمم وم٘مط سم٤مًمٗمرائض سم٤مًم٘مٞم٤مم ايمتٗم٤مء

 شأن٘مص وٓ قمٚمٞمٝمـ أزيد ٓ واهلل»

 أن ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌمش صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ: »أوش صدق إن اًمرضمؾ أومٚمح: »وىمقًمف

 .هٜم٤مك سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم احلؼ وهق ًمٕمذر إٓ شمريمٝم٤م جيقز ٓ واضم٦ٌم اجلمقم٦م صالة



   ٙم٤مُمٝم٤م)(يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وم٢من يم٤مُمٚم٦م: أيش ًمف صالة ومال: »احلدي٨م ذم ًم٘مقًمف اًمٕمٚممء سمٕمض شم٠مويؾ وأُم٤م

 :وضمٝملم ُمـ سم٤مـمؾ ومٝمق اًمٔم٤مهر هق يمم اًمقضمقب ٟمٗمل سمذًمؽ أرادوا

ول  .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمم اًمقاضم٥م همػم ذم ي٘م٤مل ٓ هذا وم٢منش قمذر ُمـ إٓ: »قم٘مٌف ىمقًمف: ٕا

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ طم٘م٘مف يمم اًمنمع ذم ُمٕمروف همػم اًمت٠مويؾ هذا أن: اًمث٤مين

 اًم٘مقاقمد» ذم اهلل رمحف ىم٤مل ٕمهٞمتف خمتٍما  يمالُمف أن٘مؾ أن ُمـ سم٠مس وٓ اهلل رمحف

 ش:06 ص اًمٜمقراٟمٞم٦م

 إٓ اعمًجد جل٤مر صالة ٓ: »يم٘مقًمف. ًمٚمٙممل ٟمٗمل هذا إن: اًمٜم٤مس ي٘مقًمف ُم٤م وأُم٤م»

 ًمٙمـ اًمٙممل  ًمٜمٗمل هق ٟمٕمؿ: ًمف ومٞم٘م٤مل. صم٤مسم٧م إؾمٜم٤مد ًمف ًمٞمس هذا: ىمٚم٧مش اعمًجد ذم

 اعمًتح٤ٌمت؟ يممل ًمٜمٗمل أو اًمقاضم٤ٌمت يممل ًمٜمٗمل

ول وم٠مُم٤م  ذم وٓ وضمؾ قمز اهلل يمالم ذم ذًمؽ ُمثؾ يقضمد ٓ وم٤ٌمـمؾ اًمث٤مين وأُم٤م ومحؼ ٕا

 !ٟمٗمٞمف؟ يّمح ومٙمٞمػ واضم٤ٌمشمف يمٛمٚم٧م إذا اًمٌمء وم٢من سمحؼ وًمٞمس ىمط اهلل رؾمقل يمالم

 اعمًتح٤ٌمت يممل ٕن وأظمريـ إوًملم قم٤مُم٦م صالة ٟمٗمل جل٤مز ضم٤مز ومٚمق وأجْم٤م

 .إُمقر أندر ُمـ

 سمٕمض ٟٓمتٗم٤مء هق وم٢مٟمم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم إقممل ٟمٗمل ُمـ ضم٤مء ومم هذا وقمغم

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿ :شمٕم٤ممم يم٘مقًمف واضم٤ٌمشمف  .أي٦م ﴾سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  ُُيَٙمِّ

  آَُمٜم٤َّم َوَيُ٘مقًُمقنَ ﴿: وىمقًمف
ِ
ؾُمقلِ  سم٤ِمّللَّ ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  وَمِريٌؼ  َيَتَقممَّ  صُمؿَّ  َوَأـَمْٕمٜم٤َم َوسم٤ِمًمرَّ  َذًمَِؽ  سَمْٕمدِ  ُِم

 .يمثػمة ذًمؽ وٟمٔم٤مئر ﴾سم٤ِمعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ُأوئَلَِؽ  َوَُم٤م

ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ صالة ٓ» وش ًمف أُم٤مٟم٦م ٓ عمـ إيمن ٓ: »ط ىمقًمف ذًمؽ وُمـ

 ش.ًمف صالة ومال قمذر همػم ُمـ جي٥م مل صمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ» و

 .اًمقاضم٤ٌمت ُمـ مج٤مقم٦م ذم اًمّمالة إمم اعمٜم٤مدي اعم١مذن إضم٤مسم٦م أن ي٘متيض هذا أن ري٥م وٓ

 أم اًمّمالة ُمـ ومٕمٚمف قمغم ويث٤مب قمٚمٞمف يٕم٤مىم٥م ومٝمؾ اًمقاضم٥م هذا شمرك إذا ًمٙمـ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(
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 يّمٚمٝم٤م؟ مل يم٠منف إقم٤مدَت٤م قمٚمٞمف سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة إن: ي٘م٤مل

 .ـها. اًمٕمٚممء سملم ٟمزاع ومٞمف هذا

 حلدي٨م قمدُمف واظمؽمٟم٤م اًمٌٓمالن اًمٙمت٤مب هذا همػم ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ واظمت٤مر: ىمٚم٧م

 ُمت٤ٌمدر همػم وهق اعمٕمذور قمغم هق ومحٚمف. اجلمقم٦م صالة ذم سمٞمٜم٤م ُم٤م قمغم اًمتٗمْمٞمؾ

   .أقمٚمؿ واهلل. قمٜمدي

 [(407) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 بسـقتفا قال مـ عذ والرد اجلامعة صالة وجقب

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اجلمقم٦م صالة وُمـ 

 ش.ُم١ميمدة ؾمٜم٦م اجلمقم٦م صالة: »ىمقًمف

 قمٜمد ُم١ميمدة ؾمٜم٦م يمقهن٤م ُمٕمٜمك وم٢من احلٙمؿ هذا ذم اعم١مًمػ شم٤ًمهؾ ًم٘مد: ىمٚم٧م

 قمـ اعمتخٚمٗملم طمؼ ذم هذا يّمح ومٙمٞمػ شم٤مريمٝم٤م يٕم٤مىم٥م وٓ وم٤مقمٚمٝم٤م يث٤مب أنف اًمٗم٘مٝم٤مء

. اًمٙمت٤مب ذم اًمراسمع احلدي٨م ذم يمم قمٚمٞمٝمؿ سمٞمقَتؿ سمحرق ط هؿ وىمد اجلمقم٦م صالة

 :اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وىمد

 ش.اًمٙم٤ٌمئر ُمـ هق اجلمقم٦م ذم اًمّمالة ومؽمك صٖمػمة ُمرشمٙم٥م ًمٞمحرق يٙمـ ومل»

 أقمٛمك يمقٟمف ومقق أنف ُمعش أضم٥م: »ًمألقمٛمك ط ذم ىمقًمف ُمع هذا يّمح يمٞمػ سمؾ

 إؿمج٤مر ـمري٘مف وذم سمؾ اًمث٤مًم٨م احلدي٨م ذم يمم اعمًجد إمم ي٘مقده ىم٤مئد ًمف ًمٞمس

 اضمتٛمع طمٙمؿ هٜم٤مك ومٝمؾ احلدي٨م، ذم اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم يمم وإطمج٤مر

 !سمقاضم٥م؟ ًمٞمس هق: ي٘م٤مل ذًمؽ وُمع ًمٚمقضمقب اعم١ميمدة اًم٘مرائـ هذه ُمثؾ ومٞمف

... ش اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ ىمد إٓ: »... اًم٤ًمدس احلدي٨م ذم ىمقًمف ويمذًمؽ

 قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُمع يمٚمٝم٤م اًمًٜمـ سمؾ ؾمٜم٦م شمرك ُمـ إن إذ وضمقهب٤م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمق
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: إقمرايب طمدي٨م ذًمؽ إمم يِمػم يممش اًمِمٞمٓم٤من قمٚمٞمف اؾمتحقذ: »ومٞمف ي٘م٤مل ٓ اًمقاضم٤ٌمت

 .خيٗمك ٓ سملم وهذاش صدق إن اجلٜم٦م دظمؾ»

 ٟمٞمؾ» ذم ىمرأه سمم ُمت٠مثرا  يم٤من اعم٠ًمخ٦م هذه يمت٥م طملم اعم١مًمػ أن فمٜمل قمغم ويٖمٚم٥م

 إطم٤مدي٨م قمـ أضم٤مب ىمد وقمٜمف قمٜمل اهلل قمٗم٤م وم٢مٟمف اًمٌح٨م هذا ذم ًمٚمِمقيم٤مينش إوـم٤مر

 شمٚمؽ ذم اًمٜمٔمر يٛمٕمـ ُمـ وًمٙمـ زقمٛمف ذم اًمٜمدب إمم شمٍمومٝم٤م سم٠مضمقسم٦م ًمٚمقضمقب اعم٘مٞمدة

 أدًم٦م يمؾ قمـ ًمإلضم٤مسم٦م يتٕمرض مل واًمِمقيم٤مين ؾمٞمم وٓ وشمٙمٚمٗمٝم٤م وٕمٗمٝم٤م يٕمٚمؿ إضمقسم٦م

 ومال جيٌف ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »طمدي٨م وُمٜمٝم٤م اًم٤ًمدس احلدي٨م ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمقضمقب

 يمٗم٤مي٦م ومٞمف سمم هٜم٤مك قمٚمٞمف وقمٚم٘م٧م اجلٛمٕم٦م ذم اعم١مًمػ أورده وىمدش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة

 ٕن: »ىم٤مل واإلىم٤مُم٦م إذان وضمقب قمغم دًمٞمؾ أنفش إذان أبقاب» ذم ؾمٚمؿ سمؾ

 ش.دمٜمٌف جي٥م اًمِمٞمٓم٤من اؾمتحقاذ ُمـ ٟمقع هق اًمذي اًمؽمك

: أيش اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم ٓ: »سم٘مقًمف اعمراد أن قمغم شمدل داود أيب رواي٦م: ىمٚم٧م

 ُم٤م: »سمٚمٗمظ ًمف أمحد ًمرواي٦م قمٜمف ذيمرٟم٤مه ُم٤م احلدي٨م ُمـ ومٝمؿ واًمِمقيم٤مين اجلمقم٦م صالة

 وًمق اجلمقم٦م إٓ ُمٜمف أومٝمؿ ٓ وأن٤م... ش اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ي١مذٟمقن ٓ صمالصم٦م ُمـ

د أن ؾمٚمٛمٜم٤م  :ًمٚمِمقيم٤مين ومٜم٘مقلش  اًمخ... أيمؼم اهلل أيمؼم اهلل» ب قمٜمٝم٤م اإلقمالم اعمرا

 قمغم دًمٞمؾ ومٝمق واإلىم٤مُم٦م إذان وضمقب قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م سم٠من ؾمٚمٛم٧م إذا

 ُمع يم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم واإلىم٤مُم٦م إذان ٕن أومم سم٤مب ُمـ اجلمقم٦م وضمقب

 .ومت٠مُمؾ اًمٖم٤مي٦م دم٥م أن أومم سم٤مب ومٛمـ اًمقؾمٞمٚم٦م وضم٧ٌم وم٢مذا اًمٖم٤مي٦م

الةَ  هَلُؿُ  وَم٠َمىَمْٛم٧َم  ومِٞمِٝمؿْ  يُمٜم٧َْم  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمقضمقب أدًم٦م وُمـ  وَمْٚمتَُ٘مؿْ  اًمّمَّ

 :وضمٝملم ُمـ وذًمؽ. أي٦م ﴾... َُمَٕمَؽ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ـَم٤مئَِٗم٦مٌ 

 وضمقهب٤م قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ اخلقف طم٤مل ذم ُمٕمف اجلمقم٦م سمّمالة أُمرهؿ أنف: أطمدمه٤م

 .إُمـ طم٤مل وضمقهب٤م قمغم إومم سمٓمريؼ يدل وهق اخلقف طم٤مل

 يم٤مؾمتدسم٤مر قمذر ًمٖمػم جيقز ٓ ُم٤م ومٞمٝم٤م وؾمقغ مج٤مقم٦م اخلقف صالة ؾمـ أنف: اًمث٤مين
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 ىمٌؾ اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ويمذًمؽ سم٤مٓشمٗم٤مق، قمذر ًمٖمػم جيقز ٓ وم٢مٟمف اًمٙمثػم واًمٕمٛمؾ اًم٘مٌٚم٦م

 اعم١مظمر اًمّمػ يتخٚمػ يمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمـ اًمتخٚمػ ويمذًمؽ اجلٛمٝمقر، قمٜمد اًمًالم

 ًمق هب٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ مم٤م إُمقر وهذه أُم٤مُمٝمؿ، اًمٕمدو يم٤من إذا اإلُم٤مم ُمع ريمققمف سمٕمد

 حمٔمقر ومٕمؾ اًمتزم  ىمد ًمٙم٤من ُمًتح٦ٌم سمؾ واضم٦ٌم اجلمقم٦م شمٙمـ مل ومٚمق قمذر ًمٖمػم ومٕمٚم٧م

 ىمد أنف ُمع! ُمًتح٥م ومٕمؾ ٕضمؾ اًمّمالة ذم اًمقاضم٦ٌم اعمت٤مسمٕم٦م وشمريم٧م ًمٚمّمالة ُمٌٓمؾ

 .واضم٦ٌم أهن٤م ومٕمٚمؿ شم٤مُم٦م صالة وطمداٟم٤م يّمٚمقا  أن اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من

 ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ أظمرى أدًم٦م ذم اًمدًمٞمؾ هذا ذيمر

 وإمم إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع اإليْم٤مح ُمـ اًمزي٤مدة ؿم٤مء ومٛمـ 469 - 464/  0ش اًمٗمت٤موى»

 .90 – 92 صش اح٤مرديٜمٞم٦م اعم٤ًمئؾ»

 صالة صح٦م ُمـ إطم٤مدي٨م سمٕمض شمٗمٞمده ُم٤م سم٤مًمقضمقب اًم٘مقل يٜم٤مذم ٓ أنف واقمٚمؿ

 صحٞمح٦م اعمٜمٗمرد صالة أن أوم٤مدا إذ اًمٙمت٤مب ذم واًمث٤مين إول احلدي٨م ُمثؾ اعمٜمٗمرد

 يٙمقن أن ـمٌٞمٕمتف ُمـ ياًمذ اًمقضمقب يٜم٤مذم ٓ هذا ٕن واطمدة درضم٦م ًمف ضمٕمال طمٞم٨م

 .واوح هق يمم. سمقاضم٥م ًمٞمس ُم٤م أضمر قمغم ُمْم٤مقمٗم٤م أضمره

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 الرضير عذ حتك اجلامعة صالة وجقب

 ش.وضمؾ قمز اهلل داقمل وم٠مضم٥م اًمٜمداء، ؾمٛمٕم٧م إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [.اًميير قمغم طمتك اجلمقم٦م صالة وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.339/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 البعقد ادسجد مـ الصقتقة بادؽزات إذان شامع يعتز هؾ

 الـداء لتؾبقة مقجبا

 طمتك اًمّمقت ُمـ شمرومع اعم٤ًمضمد، ذم اعمٞمٙمرومقٟم٤مت ًمقضمقد سم٤مًمٜم٦ًٌم أن ُمداظمٚم٦م:

 إذان ؾممع و٤مسمط هق ومم] إذان يًٛمع اعمًٚمؿ اعمرء سمٕمٞمدًا، اعمًجد يم٤من ًمق

 ؟[اعمًجد مج٤مقم٦م ًمتٚمٌٞم٦م اعمقضم٥م

ره٤م اًمِمٞمخ:  .اجلقاب واوح ضمٝم٤مز، سمدون اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت سمًمع ُٟمَ٘مدِّ

 .اجلقاب ُم٤مؾمٛمٕم٧م ُمداظمٚم٦م:

ر اًمٓمٌٞمٕمل، سم٤مًمّمقت يٙمقن اًمٌمء هذا شم٘مدير إن: اًمِمٞمخ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:  يمؿ شُمَ٘مدِّ

ِٛمع اًمٓمٌٞمٕمل اًمّمقت ًْ ره ُي  .ذًمؽ وقء قمغم ومُتَ٘مدِّ

 ( 22: 77: 73/ 072/ واًمٜمقر اهلدى)

 اجلامعة عـ لؾتخؾػ ادبقحة إعذار

  اجلمقم٦م؟ قمـ اًمتخٚمػ شمٌٞمح اًمتل إقمذار هل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 إمم يٕمقد أظمر واًمٌٕمض ُمٜمّمقص، سمٕمْمٝم٤م وًمٙمـ طمٍمه٤م، يٛمٙمـ ٓ اًمِمٞمخ:

 طمٞم٨م واًمثٚم٩م اًمِمديد، واًمؼمد واعمٓمر، اعمرض،: ُمثالً  قمٚمٞمف اعمٜمّمقص أُم٤م اعمُٙمٚمَّػ،

 ختتٚمػ ٕهن٤م وٌٓمٝم٤م: يٛمٙمـ ٓ أُمقر هٜم٤مك وًمٙمـ ذًمؽ، وٟمحق سم٤معمٓمر، يٚمح٘م٤من

 وهٜم٤م يٜمْمٌط، وٓ خيتٚمػ آظمر إمم إٟم٤ًمن ُمـ احلرج: احلرج: ُمثالً  اعمٙمٚمٗملم، سم٤مظمتالف

٤منُ  سَمؾِ ﴿: ي٘م٤مل ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ُمثؾ قمـ اجلقاب يٛمٙمـ ُم٤م هذا [13:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 . اًم١ًمال هذا
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 آكشغال؟ حال اجلامعة ترك دم يرخص هؾ

 ،ط اهلل رؾمقل قمٚمٛمٜمل: ىم٤مل ومْم٤مًم٦م أبٞمف قمـ اًمٚمٞمثل ومْم٤مًم٦م سمـ اهلل قمٌد قمـ

 هذه إن: وم٘مٚم٧مش. اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم طم٤مومظ: »زم ىم٤مل أن قمٚمٛمٜمل ومٞمم ويم٤من

 قمغم طم٤مومظ: »ىم٤مل قمٜمل، أضمزأ  ومٕمٚمتف أن٤م إذا ضم٤مُمع سم٠مُمر ومٛمرين أؿمٖم٤مل، ومٞمٝم٤م زم ؾم٤مقم٤مت

 ش.همروهب٤م ىمٌؾ وصالة اًمِمٛمس، ـمٚمقع ىمٌؾ صالة: اًمٕمٍميـ

 ضمقاز يقهؿ ٕنف إؿمٙم٤مل اعمتـ وذم  صحٞمح، احلدي٨م هذا: »احل٤مومظ وىم٤مل

 شمرك ذم ًمف رظمص ومٙم٠منف اجلمقم٦م، قمغم ُيٛمؾ أن ويٛمٙمـ اًمٕمٍميـ، قمغم آىمتّم٤مر

 ش.أصال شمريمٝم٤م قمغم ٓ اجلمقم٦م، ذم اًمّمٚمقات سمٕمض طمْمقر

 احلدي٨م ذم هق يمم ًمف ؿمٖمؾ أضمؾ ُمـ يم٤من إٟمم واًمؽمظمٞمص: ىمٚم٧م[: اإلمام قال]

 .أقمٚمؿ واهلل. ٟمٗمًف

 (.309-308/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 عـفا لؾتخؾػ ادبقحة وإعذار اجلامعة صالة وجقب

 اجلمقم٦م؟ صالة قمـ ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م وإقمذار اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

٘مط اًمتل إقمذار هل ُمٕمروف اًمِمٞمخ: ًْ  .اجلمقم٦م صالة شُم

: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اجلمقم٦م صالة قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ اًمٜم٤ًمء، قم٤مُم٦م سمّمقرة :أوًٓ  

 ش.هلـ ظمػم وسمٞمقَتـ»

 قمغم ومٚمٞمس اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اًمذيـ اًمرضم٤مل ُمـ ُمريْم٤مً  يم٤من ُمـ :صم٤مٟمٞم٤مً 

 .طمرج اعمريض

ٛمع ُمـ قمغم اجلمقم٦م صالة دم٥م إٟمم :وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً  ًْ  ُمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ومٛمـ إذان، َي

 اجلمقم٦م، ُمع ُيّمكم أن ًمف إومْمؾ -ؿمؽ سمال- ومٝمق إذان يًٛمع ٓ سمحٞم٨م اعمًجد

 .إذان يًٛمع مل أنف دام ُم٤م ُيّمّؾ  مل إذا آصممً  يٙمقن ٓ وًمٙمـ

 ( 22: 37: 29/   419/  واًمٜمقر اهلدى)
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 مجاعة دم الصالة أداء عذ احلث

 واًمذي -اهلل ؿم٤مء إن- اعم٤ٌمرك اعمًجد هذا ضمقار ئُأَهٜم أن زم، يٌدو ُم٤م أول

س ىمد يٙمقن أن ٟمرضمق س ىمد اعمًجد يٙمقن وٓ اهلل، ُمـ شم٘مقى قمغم ُأؾمِّ  شم٘مقى قمغم ُأؾمِّ

 ؾُمٜم٦َّم ُمـ أن ذًمؽ :ط اهلل رؾمقل ؾُمٜم٦َّم قمغم يم٤من إذا إٓ -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ُمـ

ل  سمف سمدأ ُم٤م أول يم٤من اعمٜمقرة، اعمديٜم٦م إمم اعمٙمرُم٦م ُمٙم٦م ُمـ ه٤مضمر ُم٤م أول أنف ط اًمٜمٌَّ

َتٛمع ُم٠موى هل اعم٤ًمضمد ٕن ذًمؽ واًمًالم: اًمّمالة قمٚمٞمف ُمًجَده سَمٜمك أن هق  وُُمْ

 اهلل ذيٕم٦م شمٕمٚمٛمٝمؿ اًمتل اًمدروس ومٞمٝم٤م يتٚم٘مقن اًمتل ُمدرؾمُتٝمؿ هل سمؾ اعمًٚمٛملم،

 سمٜم٤مء قمغم اعمًٚمٛملم حَتض   اًمتل إطم٤مدي٨م يمثرت وًمذًمؽ :ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م

 ط اًمٜمٌل ًمذًمؽ ومٞمٝم٤م: ُمًجد ٓ اًمتل اعمحٚم٦م ذم أو إرض ذم وسمخ٤مص٦م اعم٤ًمضمد،

ن ٓ سمدو، ذم صمالصم٦م ُمـ ُم٤م: »ىم٤مل  قمٚمٞمٝمؿ اؾمتحقذ إٓ اًمّمالة ومٞمٝمؿ شم٘م٤مم وٓ ومٞمٝمؿ، ُي١َمذَّ

 ش.اًم٘م٤مصٞم٦م اًمٖمٜمؿ ُمـ اًمذئ٥م ي٠ميمؾ وم٢مٟمم سم٤مجلمقم٦م: ومٕمٚمٞمٙمؿ -هبؿ أطم٤مط: أي- اًمِمٞمٓم٤من

 اًمّمٚمقات أداء قمغم ُي٤مومظ أن ُمٙمٚمػ ُمًٚمؿ يمؾ قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ

 أن قمٚمٞمف سمؾ ُمٕمٛمٚمف، ذم أو ديم٤مٟمف ذم أو داره ذم يّمكم أن وًمٞمس اعمًجد، ذم اخلٛمس

  يمؾ َيَدع
ٍ
: -ي٘مقل طمٞمٜمم اعم١مذن وهق أٓ- اهلل ًمداقمل آؾمتج٤مسم٦م قمـ ُيِْمٖمٚمف رء

 ُمـ اعمُٜمّٔمؿ إُمر هذا اعمًٚمؿ يًٛمع ومحٞمٜمم اًمٗمالح، قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طَمّل 

 ذم قمذر ُمًٚمؿ ّٕي  يٙمقن ٓ ًمٙمل ذًمؽ ُمرات، مخس يقم يمؾ ذم ط اهلل رؾمقل

 ومل اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد اجلمقم٦م، صالة قمـ اًمتخٚمػ

 اهلل ُمٜم٤مدي جيٞم٥م أن قمغم اعمًٚمؿ ُيض طمدي٨م هذا ،شًمف صالة ومال ًمف، قمذر وٓ جي٥م،

 .اًمٗمالح قمغم طَملَّ  اًمّمالة، قمغم طَملَّ : ي٘مقل طمٞمٜمم

َّٓ  سملم شمدور ومّمالشمف ذقمل، قمذر ًمف يٙمـ ومل يٗمٕمؾ، مل وم٢مذا  : أي ُمٓمٚم٘م٤ًم، شُمرومع أ

 .وإضمر اًمثقاب درضم٤مت أدٟمك ذم ُم٘مٌقًم٦م شمٙمقن أن وسملم ُم٘مٌقًم٦م، شمٙمقن أٓ

ـ اعمٕمٜمك ط اًمٜمٌل أيمد وًمذًمؽ  يًٛمع ُمـ يمؾ أُمر- احلدي٨م، هذا ذم اعمَُتَْمٛمِّ
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 وَمُٞمَّمكم رضمالً  آُُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمٛمثؾ -جيٞم٥م أن اًمٜمداء

 ُمع اًمّمالة َيَدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓم٥م رضمالً  آُُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس،

ق اجلمقم٦م،  ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 يتخٚمػ عمـ ضمداً  ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم ،شًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد

 ذم سم٤مًمٜم٤مر ُُيَّرق أن يًتحؼ أنف ذقمل، قمذر دون اعمًٚمٛملم ُمًجد ذم اًمّمالة قمـ

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ؾمٛمٕمتؿ يمم ىم٤مل ىمد ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أظمرة: ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م

 إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ: »ىم٤مل ي٠ميت، ُم٤م يٗمٕمؾ هق صمؿ قمٜمف، ٟمٞم٤مسم٦م: أيش سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً 

ق اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقمقن ُأن٤مس  يدقمقن أن٤مس إمم خي٤مًمػش سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 أن اعمتخٚمٗملم ه١مٓء ذم اعمٗمروض ٕن وأوم٤مضمئٝمؿ: أب٤مهمتٝمؿ: أي اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة

 ذم يّمكم ط اًمرؾمقل أن يٕمٚمٛمقن أهنؿ واعمٗمروض ىمٚمٜم٤م، يمم اهلل ُمٜم٤مدي جيٞمٌقا 

 أن رضمالً  ُيقيمِؾ أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  وًمٙمٜمف قم٤مدشمف، هل يمم إُم٤مُم٤ًم، اعمًجد

ق اعمًجد، ذم اًمّمالة قمـ اعمتخٚمٗملم ًمٞم٤ٌمهم٧م قمٜمف: ٟمٞم٤مسم٦م ُيَّمكم  .سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ ومُٞمَحرِّ

 اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػماً  يّمٞم٥م اًمذي اًمٌالء ُمٌٞمٜم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ

 ُمٝمم دٟمٞمقي ُٕمر اجلمقم٦م قمـ يتخٚمٗمقن أهنؿ هذا، يمزُم٤مٟمٜم٤م اًمزُم٤من آظمر ذم وسمخ٤مص٦م

 أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل طم٘مػماً، يم٤من

 أو اًمِم٤مة ىمدم أؾمٗمؾ ُمـ قمٔمٛمتلم: يٕمٜملش طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم جيد أنف

ي٦م،  دٟمٞمقي٦م وم٤مئدة اعمًجد ذم جيد أنف يٕمٚمؿ ًمق هل٤م، ىمٞمٛم٦م ٓ إرض ذم قم٤مدة شمرُمك اعمٕمزا

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أي ،شًمِمٝمده٤م» اعمرُم٤مشملم يمٝم٤مشملم

 اإلُم٤مُم٤من أظمرضمف طمٞم٨م إطم٤مدي٨م أصح ُمـ وهق احلدي٨م، هذا يٜمتٝمل هٜم٤م إمم

 .صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 اًمّمالة قمٚمٞمف َهؿَّ  ح٤مذا: وهق أٓ قم٤مدةً  اًمٜم٤مس سمٕمض ظم٤مـمر ذم يرد ىمد ؾم١مال وهٜم٤م

 يٗمٕمؾ؟ ومل اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمحرق واًمًالم

رٟم٤م احلدي٨م هذا وًمذًمؽ ومٕمؾ، ُم٤م ًمٙمٜمفش مهٛم٧م ًم٘مد: »ىم٤مل  اًم٘مرآن ذم سمآج٦م ُيَذيمِّ

 سم٘مقًمف يٛمرون طمٞمٜمم اًمٙمريؿ، ًمٚم٘مرآن واًم٘م٤مرئلم اًمت٤مًملم سمٕمض ومٝمٛمٝم٤م يزء ىمد اًمٙمريؿ
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﴾ َرسمِّفِ  سُمْرَه٤منَ  َرَأى َأنْ  ًَمْقٓ هِب٤َم َوَهؿَّ  سمِفِ  مَه٧َّْم  َوًَمَ٘مدْ ﴿: يقؾمػ ؾمقرة ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 ُم٤م ي٘مًٛمقن وم٤مًمٕمٚممء اًمٗمٕمؾ، ُم٘مدُم٤مت ُمـ هق وإٟمم اًمٗمٕمؾ، يٕمٜمل ٓ وم٤مهلَؿّ  ،[03:يقؾمػ]

 :أىم٤ًمم إمم اًمٕمٛمؾ ُمـ ذًمؽ وراء ُمـ يٜمت٩م ُم٤م صمؿ اعمًٚمؿ، سم٤مل ذم خيٓمر

 يم٤من أو ظمػماً  يم٤من ؾمقاء- اإلٟم٤ًمن، سم٤مل ذم ختٓمر ظم٤مـمرة اخل٤مـمرة،: إول اًم٘مًؿ

٤م، ص٤مر اإلٟم٤ًمن سم٤مل ُمـ ُمٙم٤مهن٤م وأظمذت اخل٤مـمرة هذه ىمقي٧م وم٢مذا -ذاً   ىمقي٧م وم٢مذا مَهَّ

 سمٕمد وًمٞمس اًمٕمزم، ذًمؽ يكم اهلَّؿ، ُمرشم٦ٌم إمم ووصٚم٧م اخل٤مـمرة، هذه ىمقة وازدادت

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ﴿: اًمٓمالق ُم٠ًمخ٦م ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وًمذًمؽ اًمٗمٕمؾ: إٓ اًمٕمزم  اّللَّ

 .[007:اًمٌ٘مرة]﴾ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ 

 .اًمٗمٕمؾ إٓ سمٕمده وًمٞمس اًمٗمٕمؾ، ىمٌؾ اًمٕمزم أن: وم٤مًمِم٤مهد

 ؟-يٜمٗمذ مل أنف قمـ ومْمالً - ح٤مذا َيْٕمِزم، مل ومٝمق اًمتحريؼ قمغم ط اًمٜمٌل َهؿَّ  ومٚمم

 أول اجلمقم٦م، صالة قمٚمٞمف دم٥م ٓ ُمـ -شمٕمٚمٛمقن يمم- اًمٌٞمقت ذم أن :اجلواب

 اًمٌٞمقت ذم أجْم٤مً  يٙمقن اًمتٙمٚمٞمػ، ُمرشم٦ٌم ذم يدظمٚمقا  مل اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمٜم٤ًمء، ذًمؽ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طِمْٙمٛم٦م ُمـ يم٤من وًمذًمؽ اعمٕمذوريـ: ُمـ وًمٙمٜمٝمؿ ُمٙمٚمٗملم، ٟم٤مس

 صالة طمْمقر قمغم احلض وسملم اعمّمٚمح٦م، حت٘مٞمؼ سملم مجع وم٘مد ُيٜمَّٗمذ، ومل أوقمد أن

 ذًمؽ ومٕمؾ ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: سمٛمـ اًمٌٞمقت حتريؼ قمدم وهق اعمٗمًدة ودومع اجلمقم٦م،

 .احلَْرق يًتحؼ ٓ ُمـ احلريؼ ٕص٤مب

 اجلمقم٦م صالة قمـ يتخٚمٗمقن اًمذيـ ٕوئلؽ ؿمديد وقمٞمد احلدي٨م هذا ذم: إذاً 

 إٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ُيْذيَمر أن يٛمٙمـ ُم٤م إقمذار ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ذقمل، قمذر دون

 ًمف وهذا ُمنموقم٤ًم، أجْم٤مً  ٟمقُمف يٙمقن وأن ٟم٤مئًم، يٙمقن أن إٓ ُمريْم٤ًم، اًمرضمؾ يٙمقن أن

 .صدده ذم ٟمحـ ُم٤م قممَّ  ٟمخرج أن ظمِمٞم٦م ومٞمف: اخلقض أن أريد وٓ ـمقيؾ، سمح٨م

 وهق اعمًجد، هبذا اعمحٚم٦َّم هذه أهؾ قمغم اُمتـ ىمد وضمؾ قمز اهلل أن: وم٤مًمِم٤مهد

ٜم٦ّم، إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب ًُ  ومٞمف أرى وم٢مين اًمًٜم٦م: قمغم إٟمف -أىمقل ٓ آؾمٗم٤ًم،- أىمقل وٓ اًم

 إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب إٟمف: طمؼ يمٚمٛم٦م أىمقل وًمٙمٜمل شمٜمٌٖمل، يم٤مٟم٧م ُم٤م اًمتل إؿمٞم٤مء سمٕمض
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 شمِمٞمٞمده٤م ؾمٌٞمؾ ذم وشمٜمٗمؼ اًمزُم٤من، هذا ذم شمٌٜمك اًمتل إظمرى ًمٚمٛم٤ًمضمد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًٜم٦م،

 يمذًمؽ: ًمٞمس وإُمر اهلل، ؿمٕم٤مئر ُيَٕمٔمِّٛمقن أهنؿ زقمؿ ذم اًمٓم٤مئٚم٦م إُمقال وزظمرومتٝم٤م

 شمٚمٝمل زظم٤مرف ُمزظمروم٦م، ُمِمٞمدة اعم٤ًمضمد سمٌٜمٞم٤من ًمٞمس وضمؾ قمز اهلل ؿمٕم٤مئر شمٕمٔمٞمؿ ٕن

 .اًمٕم٤معملم رب قمغم صالَتؿ ذم اإلىم٤ٌمل قمـ اعمّمٚملم

 ريض- قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ وصحٞمح اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ًم٘مد

 ًمرؾمقل ذيمرشم٤م احلٌِم٦م ُمـ طمٌٞم٦ٌم وأم ؾمٚمٛم٦م ُأم   َرضَمٕم٧م ح٤م: ىم٤مًم٧م -قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل

 قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، وشمّم٤موير طمًٜمٝم٤م ُمـ وذيمرشم٤م احلٌِم٦م، ذم رأت٤مه٤م يمٜمٞم٦ًم ط اهلل

 ُمًجداً  قمٚمٞمف سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ: »واًمًالم اًمّمالة

ر أوئلؽ اًمتّم٤موير، شمٚمؽ ومٞمف وَصّقروا  ش.-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد اخلٚمؼ ذا

 ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  اًمٜمّم٤مرى،: أي أوئلؽ

روا أن إصمؿ قمغم إصممً  وزادوا ُمًجدًا، : سم٤مًمتّم٤موير هٜم٤م اعم٘مّمقد اًمتّم٤موير، شمٚمؽ َصقَّ

 .واًمزظم٤مرف اًمٜم٘مقش هل

 ُم٤م: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: وهمػمه داود أيب ؾمٜمـ ذم أظمر احلدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ

 ُيت٤مضمٝم٤م اًمتل احل٤مضم٦م ومقق سمٜمٞم٤مهن٤م رومع: أي اعم٤ًمضمد شمِمٞمٞمد ،شاعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُِمرت

 .ومٞمٝم٤م اعمّمٚمقن

 يمم ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ داود أبق رواه احلدي٨م هذا

 سمٕمد قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل ،شاعم٤ًمضمد سمتِمٞمٞمد ُأُِمرت ُم٤م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ؾمٛمٕمتؿ

 ش.واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد زظمروم٧م يمم ًَمُتَزظْمِروُمٜمَّٝم٤م: »ط قمٜمف احلدي٨م هذا روى أن

 هق قمٚمٞمف، ُمقىمقف إؾمٜم٤مده فم٤مهر ذم فم٤مهره ذم قم٤ٌمس اسمـ ُمـ اًمّم٤مدر اًم٘مقل هذا 

 طمٙمؿ ذم ُمقىمقف إٟمف: احلديثل اًمٕمٚمٛمل اًمتٕمٌػم ذم ومٞمف ي٘م٤مل أن ويٛمٙمـ يمالُمف، ُمـ

 ُمٛمقع ُمـ ومٝمٛمف إٟمف: إول ُيَ٘مؾ مل إن -ُمٜمف سمد ٓ وهذا- ي٘م٤مل، أن وإُم٤م اعمرومقع،

 ط اًمٜمٌل حتدث طمٞمٜمم قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذًمؽ ُمـ اًمّمدد، هذا ذم اًمقاردة إطم٤مدي٨م

روا ُمًجدًا، ىمؼمه قمغم سمٜمقا  اًمّم٤مًمح، اًمرضمؾ ومٞمٝمؿ ُم٤مت إذا يم٤مٟمقا  أوئلؽ: »وم٘م٤مل  وَصقَّ
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 ش.اًمتّم٤موير شمٚمؽ ومٞمف

 ذم اًمث٤مسم٧م ط ىمقًمف وُمـ احلدي٨م، هذا ُمثؾ ُمـ اًم٘مقل هذا أظمذ قم٤ٌمس اسمـ أن ومٞمٛمٙمـ

 ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح

: إذاً  ،شًمدظمٚمتٛمقه و٥م ضمحر دظمٚمقا  ًمق طمتك سمذراع، وذراقم٤مً  سمِمؼم، ؿمؼماً  ىمٌٚمٙمؿ، يم٤من ُمـ

 ..ُمٕمٜم٤مه هذاش ىمٌٚمٙمؿ ُمـ ؾمٜمـ ًمتتٌٕمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 ( 22: 30: 02/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 22: 33: 03/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 22: 36: 74/ 708/ واًمٜمقر اهلدى)

 لؾؿسافر اجلامعة صالة

  ًمٚمٛم٤ًمومر؟ اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمع اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا اعم٤ًمومريـ، ومج٤مقم٦م اإلىم٤مُم٦م، مج٤مقم٦م: مج٤مقمت٤من هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 شم٘م٤مم ـمٌٕم٤مً  ومٞمف سمٚمد ذم ٟمزًمقا  وًمق مج٤مقم٦ًم، يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ ومٞمج٥م ُم٤ًمومر ريم٥م

 . مجٕم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال اجلٛمٕم٤مت سمؾ اجلمقم٤مت

  جي٥م؟ ُمداظمٚم٦م:

 اعم٤ًمضمد، ذم: أي اجلمقم٦م قمـ ومْمالً  مجٕم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال اًمِمٞمخ:

 . سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ُم٤ًمومريـ مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا وًمٙمـ

  واطمدًا؟ ومرداً  يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 . قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمِمٞمخ:

  اجلمقم٦م؟ قمٚمٞمف دم٥م هؾ سمٚمد، ذم وٟمزل ُمداظمٚم٦م:



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(

 

00 

 ومْمالً  ُم٤ًمومراً  دام ُم٤م اجلٛمٕم٦م قمٚمٞمف دم٥م ٓ: ؾمٚمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م قمٚمٞمف جي٥م ٓ اًمِمٞمخ:

 . اجلمقم٦م قمـ

  اًمدًمٞمؾ؟ ُمداظمٚم٦م:

  اجلٛمٕم٦م؟ ؾم٘مقط دًمٞمؾ شمٕمٚمؿ أٓ اًمِمٞمخ:

 . ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . اعم٤ًمومر: مجٚمتٝمؿ وُمـش قمٚمٞمٝمؿ مجٕم٦م ٓ أرسمٕم٦مً  أن» احلدي٨م ذم ضم٤مء اًمِمٞمخ:

 قمغم أجْم٤مً  يٜمٓمٌؼ أم يًػم: يٕمٜمل اًمذي اعم٤ًمومر: هبذا اعم٘مّمقد هؾ ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

  وَريْمٌف؟ ِرطم٤مًمف ووع ُمـ

 ومم قمروم٤مت ذم ٟم٤مزًٓ  يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن أجْم٤ًم: اًمٜم٤مزل اعم٤ًمومر قمغم اًمِمٞمخ:

 .اجلٛمٕم٦م صغم

 (22: 07: 01/ 079/  واًمٜمقر اهلدى)

 داكع الـداء يسؿع ٓ لؽـف لؾؿسجد جاًرا اإلكسان كان إذا

 ُمـ إٓ ًمف صالة ومال جي٥م ومٚمؿ اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ: »حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ هذا درضم٦م هل ُم٤مش قمذر

 .صحٞمح اًمِمٞمخ:

 ؾممع قمدم ُمِمٙمٚم٦م ٟمقاضمف أُمريٙم٤م ذم قمٜمدٟم٤م هٜم٤مك ؿمٞمخ، ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة؟ وسم٤مًمت٤مزم اًمٜمداء، شمٚمٌٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقن ومٙمٞمػ ًمٚمٜمداء،

 شمذيمػم ؿمؽ سمال هق ذقمٞمتف، وُمـ إذان هذا ُمـ اعم٘مّمقد أن خيٗمك ٓ اًمِمٞمخ:

 وًمذًمؽ اًمّمالة: وىم٧م اؾمتحْم٤مر أو طمْمقر قمـ هم٤مومٚملم يٙمقٟمقن ىمد اًمذيـ اًمٜم٤مس

٤َم َي٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ـَ  َأهي  ِذي الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا آَُمٜمُقا  اًمَّ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
 اّللَّ

ٌَٞمْعَ  َوَذُروا  .[9:اجلٛمٕم٦م﴾ ]اًْم
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رت أن٧م اًمتل اًمّمقرة ومروٜم٤م وم٢مذا  اًمٌالد ذم يتح٘مؼ أن يٛمٙمـ وهذا -آٟمٗم٤مً – َصقَّ

 .اإلؾمالُمٞم٦م

 ؾممع ُمـ يٛمٜمٕمف ومٞمٝم٤م أٓت دوي صٜم٤مقمٞم٦م، ُمٜمٓم٘م٦م ذم اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد: ُمثالً 

 اًمتل أٓت أصقات ٕن اًمّمقت: سمٛمٙمؼم يم٤من وًمق سمج٤مٟمٌف، هق اًمذي اعمًجد أذان

ِ٘مط هذا هؾ طمٞمٜمئذ اًمّمقت، سمٛمٙمؼم وًمق إذان، ؾممع وسملم سمٞمٜمف حتقل سمٞمٜمٝم٤م يٕمٞمش ًْ  ُي

 صالة ُمـ آيمد وهل اجلٛمٕم٦م صالة قمٜمف يً٘مط هؾ وسم٤مَْٕومم اجلمقم٦م، صالة قمٜمف

 ؾمٛمع ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م: »اجلٛمٕم٦م صالة ذم ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اجلمقم٦م،

 ُمٗمٝمقُمف؟ هذا، اًمٜمداء يًٛمع مل ُمـ قمغم مجٕم٦م ٓ: ُمٗمٝمقُمفش اًمٜمداء

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اعمٜمٓمقق هبذا ٟم٘مقل هؾ سمؾ. ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اعمٗمٝمقم هبذا ٟم٘مقل ومٝمؾ

 هذا أن يٛمٙمـ ٕن ح٤مذا ُمٓمٚم٘م٤ًم: سم٤معمٜمٓمقق ٟم٘مقل ٓ. ٓ: اجلقاب يمالمه٤م :اجلواب

 إمم... أىمٓمٕم٤مً  يٙمقن أيمًٕم٤ًم، يٙمقن ُمريْم٤مً  يٙمقن ُمٕمذوراً  يٙمقن اًمٜمداء ؾمٛمع اًمذي

 .ُمٕمذور ومٝمق اجلٛمٕم٦م صالة يِمٝمد أن يًتٓمٞمع ومال آظمره،

 يًتثٜمك ًمٙمـ قم٤مم، أنف إصؾش اًمٜمداء ؾمٛمع ُمـ قمغم اجلٛمٕم٦م» اعمٜمٓمقق هذا: إذاً 

 اًمٜمداء يًٛمع مل ُمـ قمغم مجٕم٦م ٓ: »اعمٗمٝمقم ٟم٘مقل ٟم٠ميت احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع قَمَذَره ُمـ ُمٜمف

 وؿمٛمقًمف؟ قمٛمقُمف، قمغم أجْم٤مً  هذا هؾش. اجلٛمٕم٦م يقم

رَُت٤م اًمتل ًمٚمّمقرة ٓ:: ٟم٘مقل أجْم٤مً   أن قمٚمٞمف جي٥م اًمذي يٙمقن -آٟمٗم٤مً – ًمؽ َصقَّ

 أٓت وقو٤مء صٜم٤مقمٞم٦م، ُمٜمٓم٘مف هذه ًمٙمـ اعمًجد، ضم٤مٟم٥م ذم اجلٛمٕم٦م صالة ُيي

 ومم اًمّمقت، ُمٙمؼم ُمٕمٜم٤م يم٤من إذا هذا اعم١مذن، صقت يًٛمع أن قمٚمٞمف ُيَْمٞمِّع وصقَُت٤م

 .اعمٙمؼم سمف ُم٘مروٟم٤مً  ًمٞمس ـمٌٞمٕمل اًمّمقت يم٤من إذا سم٤مًمؽ

 صالة ُيي أن اعمًجد ضم٤مر هق اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا قمـ يً٘مط هؾ: طمٞمٜمئذ

 صقرَت٤م؟ اًمتل اًمّمقرة ذم -ومٕمالً – يًٛمع ٓ ٕنف اجلمقم٦م: صالة سمؾ اجلٛمٕم٦م

ـ ُم٤م وؾمٞمٚم٦م يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف ٕنف ٓ: أن٤م أىمقل  وىم٧م ُمتك يٕمرف أن هب٤م ُيَتَٛمٙمَّ
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 سم٤مًمتجرسم٦م يٕمٚمؿ هق ًمٙمـ اعمًجد: ضم٤مر ٕنف قمٚمٞمف: جي٥م هذا أن إصؾ ٕن اًمّمالة:

 ًمٞمٕمرف وؾمٞمٚمف قمٜمده ًمٙمـ يًٛمع: ٓ أصؿ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم وهٌف اعمًجد، أذان يًٛمع ٓ أنف

 .-ىمٚمٜم٤م يمم- اجلمقم٦م صالة سمؾ اجلٛمٕم٦م، صالة طميت أنف

 ُمـ اعم٘مّمقد ٕن إذان: يًٛمع مل أنف ًمف قمذر وٓ اًمّمالة، ُيي أن قمٚمٞمف طمٞمٜمئذٍ 

 اًمتَّٜمٌَف وهذا اًمّمالة، وىم٧م حلْمقر ُمتٜمٌٝم٤مً  اإلٟم٤ًمن هذا يٙمقن أن هق إذان ؾممع

. اإلؿمٙم٤مل هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ي٘مع -ُمثالً - وهذا أظمرى، أو سمقؾمٞمٚم٦م حتّمٞمٚمف ممٙمـ

 اًمٗمجر؟ صالة وشمّمكم سمت٘مقم، ُم٤م ًمٞمش

 يم٤من إذا ُمٜمٌف، ؾم٤مقم٦م قمٜمده ذم ًمٙمـ ص٤مدق، وهق إذان: أؾمٛمع ُم٤م صم٘مٞمؾ ٟمقُمل أن٤م واهلل

 سم٤مًمتج٤مرة يتٕم٤مُمؾ ًمٙمل ُمققمد وقمٜمده وم٤مؾمؼ، أو ٟمٍماين أو يم٤مومر واطمد ُمع ُمققمد قمٜمده

 سمػمن ُمٜمٌف، ؾم٤مقم٦م سم٤معمٜمٌف، ومٞمف يًتٞم٘مظ أن يريد اًمذي اًمقىم٧م ُُيَّدد ذًمؽ، وٟمحق واًمّمٜم٤مقم٦م

 .وضمؾ قمز اهلل أطمٙم٤مم حت٘مٞمؼ ُمع اًمتٕم٤مُمؾ هذا يٙمقن أن وم٠مومم ويٗمز، اجلرس

 اًمقؾم٤مئؾ سمٕمض ُمتخذاً  هق يٙمقن أن قمٚمٞمف أُمريٙم٤م، وهمػم أُمريٙم٤م ذم يم٤من ُمـ: وم٢مذاً 

ره اًمتل  ٟمًٛمع وهذا مج٤مقم٦م، هٜم٤مك يم٤من إذا هذا اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م طمْمقر سمقضمقب شُمَذيمِّ

 .ويمثرة ىمٚم٦م وخيتٚمٗمقن ُمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م هٜم٤مك أن

 آظمر، أو ًم٥ًٌم اعمًجد أذان صقت يًٛمع ٓ ًمٙمـ ُمًجد، هٜم٤مك يم٤من إذا اعمٝمؿ 

 خيِمك يم٤من وإذا ُيي، أن ومٕمٚمٞمف يًٛمع، اعمقاٟمع شمٚمؽ شمٙمـ مل ًمق أنف سمٛمث٤مسم٦م هق ويم٤من

 .ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ ُمٜمٌٝم٤مً  هق ومٚمٞمتخذ اعمٜمٌف، وضمقد ًمٕمدم احلْمقر يٗمقشمف أن

 اجلقاب؟ واوح

 .ؿمٞمخٜم٤م ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمٚمف؟ صالشمف ذقمل، قمذر قمٜمده يٙمـ مل ُمـ أن احلدي٨م، هذا ُمـ ُيٗمٝمؿ هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ًمف، قمذر ٓ اًمذي سم٠من: ىمقًمف -اهلل رمحف- شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ ىمقل هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 هٜم٤مك اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ًمرأي خم٤مًمٗمتف ُمع اًم٘مقل هذا ًمٙمـ احلدي٨م، هذا ًمٔم٤مهر سم٤مـمٚمف ومّمالشمف

 صح٦م: ٟمٗمل وًمٞمس يممل ٟمٗمل هق احلدي٨م هذا ذم اًمٜمٗمل سم٠من شمِمٕمرٟم٤م واًمٜمّمقص إدًم٦م سمٕمض



   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ذم ظم٤ًمرة وهذا درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌٕم٦م قمٚمٞمف يٗمقت: أي يم٤مُمٚم٦م أيش ًمف صالة ٓ: »أي

ر اعمًٚمؿ يم٤من ًمق، يمٌػمة احل٘مٞم٘م٦م  .ىمدره٤م طَمّؼ  اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه ُيَ٘مدِّ

ش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 هذا درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌع ظم٤مه وًمٙمٜمف صحٞمح٦م، اًمٗمرد صالة أن إمم إؿم٤مرة ومٞمف

 .إول احلدي٨م ذم اًمرؾمقل ٟمٗم٤مه اًمذي اًمٙممل ُمع شمتٜم٤مرم اًمتل هل اخل٤ًمرة

 (22: 40: 33/ 087/واًمٜمقر اهلدى)

 ادسجد مجاعة صفقد تقجب التل ادسافة حتديد كستطقع هؾ

  ؟..سم٤معمؽم  اعم٤ًموم٦م، ٟمٕمرف يمٞمػ ؿمٞمخ ي٤م سم٤مًمتحديد، ُمداظمٚم٦م:

 .ُم٤مدي٦م طمدود هل٤م يقَوع أن يٛمٙمـ ٓ اعم٠ًمخ٦م ٕنف حتديدًا: وًمٞمس شم٘مري٤ٌمً  اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يم٤من ُمـ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م خيتٚمػ ُمثالً  ًمؽ أضب وأن٤م دم٤موزه٤م، يٛمٙمـ ٓ اًمِمٞمخ:

 يّمٕمد أن ومٛمجرد إومم، اًمٕمٝمقد ذم يم٤مٟم٧م يمم ُمتقاوٕم٦م أبٜمٞمتٝم٤م شمزال ٓ سمٚمدة ذم

 .اًمدور ُمـ طمقًمف ُمـ يٌٚمغ ومّمقشمف وي١مذن، اعمًجد فمٝمر قمغم اعم١مذن

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 صقت يٌٚمغ ٓ ىمد اعمرشمٗمٕم٦م اًمِم٤مه٘م٦م اًمٌٞمقت هذه إمم اًمٞمقم ٟمٔمرٟم٤م إذا ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٓمٌٞمٕمل اعم١مذن

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إومم اًمّمقرة ُمع اًمّمقرة هذه شمًتقي ومال اًمِمٞمخ:

 ؾمٗمح وذم سمٞمقت، وهٜم٤مك اجلٌؾ رأس قمغم اعمًجد صم٤مٟمٞم٦م صقرة ٟميب: ُمثالً  يمذًمؽ

 اعمقضمقدة يم٤مًمِمقارع ُمًت٘مٞممً  هٙمذا ـمري٘م٤مً  ًمٞمس اعمًجد إمم واًمٓمريؼ سمٞمقت، أجْم٤مً  اجلٌؾ
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 يمٞمػ ذًمؽ وٟمحق واًمٖمٜمؿ يم٤معمٕمز ُمثالً  احلٞمقاٟم٤مت يٓمرىمٝم٤م اًمتل اجل٤ٌمل ـمرق يمٛمثؾ وإٟمم اًمٞمقم،

ضم٦م، أهن٤م  هق اجلٌؾ رأس إمم يّمٕمد ًمريثم اجلٌؾ ؾمٗمح ذم يم٤من ُمـ إذان ؾمٛمع ومٛمـ ُُمتََٕمرِّ

 اًمّمقت ُمٜمٌع إمم يّمؾ أن يريد ًمق أُم٤م ُمًت٘مٞممً، يم٤مًمًٝمؿ يٛمٌم اًمّمقت ٕن اًمّمقت: ؾمٛمع

 .هٜم٤م إمم يّمؾ طمتك وهٙمذا هٙمذا يتٕمرج أن ومٞمج٥م

 اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ٟمْمع أن يٛمٙمـ ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ًمٚم٤ًمُمٕملم ئمٝمر اًم٤ًمًمػ اعمث٤مل هبذا 

 .دم٤مهٚمٝم٤م أو دم٤موزه٤م يٛمٙمـ ٓ ُم٤مدي٦م طمدوداً 

 قمٜمف قمؼمَّ  واًمذيش اإلٟم٤ًمن وٛمػم»سمـ اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م إمم إُمر يٕمقد هٜم٤م: إذاً 

 يم٤من ُمـ: ومحٞمٜمئذ  ،شاعمٗمتقن أومت٤مك وإن ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 إمم اعم١مذن إضم٤مسم٦م ُمـ يتٛمٙمـ هؾ يدري ومٝمق اًمّمقت، سمِٛمَٙمؼمِّ  اعمًجد أذان يًٛمع

 .ومال وإٓ يًتجٞم٥م، سم٠من قمٚمٞمف واضم٥م هذا ومحٞمٜمئذ ُمِم٘م٦م، أّي  سمدون اعمًجد

 .أقمٚمؿ واهلل. اعم٠ًمخ٦م هذه عمثؾ يقَوع أن يٛمٙمـ ٓ اح٤مدي اًمتحديد: اًم٘مقل ظمالص٦م 

 ( 22: 02: 72/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

  ادحارضات جداول حتدد أن واددارس اجلامعات عذ جيب

 الصالة أوقات مع يتـاشب بام

 وم٢مذا اجل٤مُمٕم٦م، ـمرف ذم ُمًجد وومٞمف وُمٕم٤مهد، يمٚمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م، ذم قمٜمدٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اًمٓمالب ُمـ ىِمٚم٦َّم اخل٤مُم٦ًم، احلّم٦م وؾمط ذم اخل٤مُم٦ًم، احلّم٦م ذم مجٞمٕم٤مً  ٟمٙمقن أذن

 احلّم٦م ذم وٟمحـ اًمّمالة شم٘م٤مم صمؿ ُيـجٞمٌقه، وٓ اعم١مذن يًٛمٕمقا  أهنؿ ُمـ يتحرضمقن

 طمدة، قمغم يّمكم ُمٕمٝمد ويمؾ طِمدة، قمغم شمّمكم يمٚمٞم٦م يمؾ ٟمّمكم، اٟمتٝمٞمٜم٤م وإذا اخل٤مُم٦ًم،

 سم٠منٔمٛم٦م ُم٤ٌمًملم همػم احلّم٦م ُمـ وخيرضمقا  هذه ُمـ يتحرضمقا  ضُمٚم ٝمؿ أو اًمٓمالب ومٌٕمض

ؾمٝمؿ اًمذي وسم٤معمدرس اجل٤مُمٕم٦م ٌ قا  ُيَدرِّ  ذًمؽ؟ ذم ىمقًمٙمؿ ومم اًمٜمداء، ًمُٞمَٚم

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م ُمٜم٤مه٩م شمٙمقن أن جيقز ٓ ظمٓم٠م، اعمٜمٝم٤مج أن ىمقزم اًمِمٞمخ:
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 سم٤مًمٜم٦ًٌم واىمٕم٦م مت٤مُم٤مً  إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل اًمٔم٤مهرة هذه ٕن اًمٕمرسمٞم٦م: اًمدول يمٛمٜم٤مه٩م

 ٓ اًمٓمالب أن سمحٞم٨م ضم٤مُمٕم٦م، أو صم٤مٟمقي٦م أو اسمتدائٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء ًمٚمٛمدارس،

 ُمع يتٕم٤مرض اًمتدريس وىم٧م ٕن ح٤مذا؟ اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة ُييوا أن يًتٓمٞمٕمقن

د اًمّمالة ومقىم٧م اًمّمالة، وىم٧م  .ذقم٤مً  وُُم٘مٜمَـّ حمدَّ

 ومٚممذا اإلهلل، اعمٜمٝم٩م ُمع شمتّم٤مدم ٓ سمحٞم٨م اعمدارس، ُمٜم٤مه٩م شمقوع أن ومٞمٜمٌٖمل

 قمغم اًمٓمالب ُيريبِّ  اًمذي إؾمت٤مذ ٓ صمؿ اعمًجد؟ ذم ي١مذن واعم١مذن درس يقوع

 ىَمؾَّ  َُمـ إَّٓ  يًتجٞمٌقن سم٤مًمت٤مزم اًمٓمالب وٓ اعم١مذن، هلذا يًتجٞم٥م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 اًمّمالة، ُمقاىمٞم٧م ُمع شمتٜم٤مرم ٓ سمحٞم٨م اًمتدريًٞم٦م اعمٜم٤مه٩م شُمقوع أن ومٞمج٥م ُمٜمٝمؿ،

 .يٙمقن أن جي٥م هٙمذا

 (22: 07: 32/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم لؾصالة إضػال أخذ

 وصالة اًمٗمجر صالة اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ سمٕمد ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمّمالة ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م

 .ٟمًتٓمٞمع اعمدارس وىم٧م ذم اًمٕمِم٤مء

 .اًمرومؼ اؾمتٕمٛمؾ: ىمٚمٜم٤م اًمِمٞمخ:

 ؟-ُمثالً – ٟمقىمٔمٝمؿ ٟمح٤مول ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمرب، واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سمّمالة ي٠مُمروهؿ أن أسم٤مء ٟم٘مٜمع أن ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمجر ذم اًم١ًمال دور سمٞمجل هذا سم٤مخلط، يٛمِمقا  ح٤م ه١مٓء وسمٕمديـ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمِمٙمٚم٦م، ذم ُم٤م -يٕمٜمل- واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

: يٕمٜمل اًمٕم٤مذة، أو اًمت٤مؾمٕم٦م ؾمـ يٌٚمٖمقا  طمتك: يٕمٜمل ٟمٜمتٔمر، -يٕمٜمل– واًمٕمِم٤مء ًمٚمٗمجر

 أو؟ اًمّمالة قمغم ٟمحثٝمؿ طمتك

ًمديـ، سم٠مُمر ي٠ممتروا أن قمغم ُمتٕمقديـ ه١مٓء إن: وىمٚم٧م.. أضمٌتؽ أن٤م اًمِمٞمخ:  اًمقا
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 صالة إٓ إوٓد وسملم اًمقاًمديـ سملم سم٘مك وُم٤م واًمٕمِم٤مء، واعمٖمرب واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم

َتٕمِٛمؾ وُم٤م هبـ، أو هبؿ ُيؽَمومَّؼ: وم٠مىمقل اًمٗمجر، ًْ  ـمٌٞمٕم٦م- اًمقاىمع، ٕن اًمِمدة: ُمٕمٝمؿ َي

 .طَمِٙمٞممً  يٙمقن أن جي٥م ومٚمذًمؽ ،-ـمٌٕم٤مً - ًمٚمٙمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم١موم أنف: -اًمقًمد

 يّمكم أنف سمحٞم٨م اًمٜمقم، ُمـ أنٗمف رهمؿ إي٘م٤مفمف درضم٦م إمم ٟمّمؾ أن ٟمريد ٓ ًمٙمـ 

ٌَؾ ُمـ ُمٕمذوراً  اًمدهر أبد يٕمٞمش ُٟمَخٚمِّٞمف أن -أجْم٤مً – وٓ ؾمٙمران، ويم٠منف صالة  ىِم

ًمديـ: ضمقا  -يٕمٜمل– يريدون ُم٤م ُم٤مذا؟ ٕنف اًمقا دوا أو قمٚمٞمف، ُُيَرِّ  شم٤مرةً  وإٟمم قمٚمٞمف، ُيَِمدِّ

ُم٤مً  ذًمؽ سملم ويم٤من» وشم٤مرة،  ش.ىمقا

 يد، ذم ومٝمذه اًمنمع، احلٙمٛم٦م ُمع طمٙمٞمًم، يٙمقن أن جي٥م اًمٌٞم٧م َرب  : اعمٝمؿ

 .أوٓده ًمؽمسمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمتف ذم يٜمجح طمتك يد، ذم وإظمرى

 إذا -يٕمٜمل- يمالُمؽ سمٕمض ذم ؿمٞمَخٜم٤م شمٗمْمٚم٧م يمم ظمػماً، اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .سمِٞم٠ْمخػ اًمقًمد يٜم٤مديف اًمٌٞم٧م ذم صغم إذا.. اعمًجد إمم ذه٥م

 .واهلل إي اًمِمٞمخ:

ٌِّؼ اًمقًمد يّمػم اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:  -يٕمٜمل– أنف ُم٤م سمدون ُيَٓم

 .سمٞم٠مخػ اًمقًمد اومٕمؾ، ًمف ي٘مقل

 وأن٤م اًمؽمسمٞم٦م، ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىمْمٞم٦م إمم اًمٜمٔمر يٕمٞمد اهلل، ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ًمٞمس اعم٤ًمضمد أيمثر دمد هلذا ُمٝمٛمٚمقه٤م، اعمتديٜملم أسم٤مء أيمثر اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه أن أقمت٘مد

ـّ  ومج٤موزوا ؿم٤ٌمب هٜم٤مك يم٤من إن اًمٙم٤ٌمر، إٓ ومٞمٝم٤م  أُم٤م ـمقيٚم٦م، سمًٜملم قمنم اخل٤مُم٦ًم ؾِم

 ٟم٤مدراً  قمنم أبٜم٤مءش ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُُمُروا: »قمٜمٝمؿ ٟمحٙمل اًمذيـ ه١مٓء

ون أسم٤مء أن قمغم يدل هذا اعم٤ًمضمد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم دمدهؿ ُم٤م  ُمع ُُمَ٘مٍمِّ

 .ٟمٕمؿ ه١مٓء،

 اعمًجد، ذم ُمٕمل َصؾِّ  اسمٜمل ي٤م شمٕم٤مل اعمًجد، ذم يّمكم إب راح يمٚمم وإٓ

 أنف إٓ ذًمؽ سمٕمد يٛمٙمـ ٓ آظمره،... إمم وقمنميـ وؾمٌع وقمنميـ سمخٛمس، اًمّمالة

 ُييون أسم٤مء هؾ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن أسم٤مء هؾ: شُمَرى ي٤م ًمٙمـ اخلػم، إمم ؾم٤ٌمىم٤مً  يٙمقن هق
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 اعمًجد؟ ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات

 .اعمًجد ذم اًمذي -يٕمٜمل- سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمف، ُييون ُمداظمٚم٦م:

ن ح٤م إُم  ن سم٤مًمًٜم٦م ُمٜمٙمؿ ٟمٕمٚمؿ يمم ُمرشمٗمع، سمّمقت شُم١َمذِّ  اًمّمالة وشُمَّمكمِّ  شُم١َمذِّ

 إوٓد طمتك: يمالُمؽ سمٕمض ذم ىمٚم٧م يمم أو اًمٌٞم٧م، ذم اًماليت اًمٌٜم٤مت وشمٜم٤مدي ضمٝمري٦م،

ٝمؿ ُمع ُيَّمّٚمقا  أن اًم٘مراءة ُيًٜمقن وٓ ذيمقر، هؿ اًمذي اًمّمٖم٤مر  ومٞمٙمقن مج٤مقم٦م، ُأُمِّ

 .هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ومٞمف أجْم٤مً  اًمٌٞم٧م

 ( 22: 30: 22/ 606/ واًمٜمقر اهلدى) 

  لؾؿسافر ادسجد مجاعة حضقر دم السخص

 جمؾسفؿ دم مجاعة فقصؾقن العؾؿ دجالس احلارضيـ ولؾؿؼقؿني

 اعمًقغ هق ُم٤م: ي٘مقل اهلل، وطمٗمٔمؽ ظمػًما، اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 ذقمل ُمًقغ هق وهؾ ُمٜم٤م، وىمرهب٤م اعم٤ًمضمد يمثرة ُمع هٜم٤م اعمٖمرب صالة ٕدائٙمؿ

 اًمّمٚمقات ومٞمف شم١مدى اًمذي هق وهؾ اعم٘مّمقد، اعمًجد هق وُم٤م اعمًجد، شمرك يٌٞمح

  هق؟ ُم٤م أم اخلٛمس،

 واعم٠ًمخ٦م اعم٤ًمومريـ، ٟمحـ سمٜم٤م شمتٕمٚمؼ إومم اعم٠ًمخ٦م: ُم٠ًمخت٤من هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمٌٚمد هذا ذم اعم٘مٞمٛملم ُمٕمنم أنتؿ سمٙمؿ شمتٕمٚمؼ إظمرى

 ٕهنؿ اعمًجد: ذم اجلمقم٦م طمْمقر قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ومال سم٤معم٤ًمومريـ، يتٕمٚمؼ ومٞمم أُم٤م

 أهنؿ ُمع قمٚمًم، هب٤م ُيٞمٓمقا  مل اًمٜم٤مس ُمـ يمثػًما  أن زم شمٌلم ُم٠ًمخ٦م وهذه ُم٤ًمومرون،

 قمغم دم٥م ٓ أهن٤م وقمرومقا  هذه، ُمـ أهؿ وهل وشمت٤مسمٕمٝم٤م شمْم٤مهٞمٝم٤م سمٛم٠ًمخ٦م أطم٤مـمقا 

 ومرض هل اجلٛمٕم٦م صالة أن اجلٛمٞمع قمغم خيٗمك وٓ اجلٛمٕم٦م، صالة وهل أٓ اعم٤ًمومريـ

 اجلٛمٕم٦م، صالة قمٚمٞمٝمؿ دم٥م ٓ أرسمٕم٦م أطمد ومٝمق اعم٤ًمومر أُم٤م ُم٘مٞمؿ، ُمّمؾ يمؾ قمغم قملم

 اجلٛمٕم٦م يقم يّمكم مل مجٕم٦م يقم ذًمؽ ويم٤من قمروم٤مت ذم ط اًمٜمٌل صغم ح٤م ومٚمذًمؽ
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 .مجٕم٦م صالة اعم٤ًمومر قمغم ومٚمٞمس فمٝمًرا، صاله٤م وإٟمم مجٕم٦م صالة

 صالة أن: وهل أظمرى ُمٕمروم٦م إًمٞمٙمؿ ًمديٙمؿ، ُمٕمرووم٦م احل٘مٞم٘م٦م هذه يم٤مٟم٧م وإذا

 شمً٘مط أن وم٤ٌمٕومم اعم٤ًمومر قمغم ومروٞمتٝم٤م ؾم٘مٓم٧م وم٢مذا اجلمقم٦م، صالة ُمـ آيمد اجلٛمٕم٦م

 قمغم دم٥م ٓ اجلمقم٦م صالة أن يٕمٜمل ٓ ذًمؽ وًمٙمـ اعم٤ًمومر، قمـ اجلمقم٦م صالة ومروٞم٦م

 ح٤مًمؽ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف – آٟمًٗم٤م ومٕمٚمٜم٤مه ُم٤م وهذا – مج٤مقم٦م يم٤مٟمقا  إذا اعم٤ًمومريـ

 ذيـه ط اًمٜمٌل وم٠مُمرش ؾمٜم٤ًم أيمؼميمم وًمٞم١مُمٙمم وم٠مذٟم٤م ؾم٤مومرمت٤م إذا: »احلقيرث اسمـ

 ؾمٜم٤ًم، أيمؼممه٤م ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ويٙمقن مج٤مقم٦م، ي٘مٞمم وأن ي١مذٟم٤م أن ؾم٤مومرا  إذا اًمّمح٤مسمٞملم

 وإٓ ًمٚم٘مرآن، احلٗمظ ُمٕمروم٦م ذم واطمدة ٟم٦ًٌم ذم يم٤مٟم٤م أهنم احلدي٨م هذا أن واًمٔم٤مهر

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ط اًمٜمٌل ىمقل ُمٕمل شمذيمرون ًمٕمٚمٙمؿ

 ىم٤مل ًمذًمؽش ؾمٜم٤ًم وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من ًمٚمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة

 ش.أيمؼميمم وًمٞم١مُمٙمم: »اًمًالم قمٚمٞمف

 قمٚمٞمٝمؿ دم٥م دم٥م، وٓ دم٥م اعم٤ًمومريـ قمغم اجلمقم٦م صالة: ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع: وم٢مذً َا

 ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ أؾم٘مط اهلل ٕن اعمًجد: إمم احلْمقر قمٚمٞمٝمؿ جي٥م وٓ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝمؿ

 .سم٤معم٤ًمومر يتٕمٚمؼ ومٞمم هذا اجلمقم٦م، ومروٞم٦م قمٜمٝمؿ شمً٘مط أن وم٤ٌمٕومم اجلٛمٕم٦م

 وأن جيٞمٌقه أن اعمًجد ذم اعم١مذن أذان ؾمٛمٕمقا  يمٚمم قمٚمٞمٝمؿ جي٥م أنف ؿمؽ ومال اعم٘مٞمؿ أُم٤م

الةَ  َوأىَمِٞمُٛمقا ﴿: اًمٕم٤معملم رب ًم٘مقل اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ًمٞمحيوا اعمًجد إمم ي٤ًمرقمقا   َوآشمُقا  اًمّمَّ

يَم٤مةَ  ايمِٕملِمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ ٘مرة﴾ ]اًمرَّ  أمحد اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم قمـ صحٞمًح٤م أثًرا  هٜم٤مك أن إٓ [34:اًٌم

 ُمٕملم سمـ يمٞمحٞمك احلدي٨م ذم وأىمراهنؿ أصح٤مسمف يم٤ٌمر ُمـ ومٞمف قمٚمؿ ُمٚمس ذم يم٤من أنف اهلل رمحف

 إمم ذاك اًمٕمٚمؿ ُمٚمس ُمـ ي٘مقُمقا  أن إمم احل٤مضيـ سمٕمض أؿم٤مر اًمٔمٝمر ًمّمالة أذن ومٚمم وهمػمه،

 صدر إٟمم: أي مج٤مقم٦م هٜم٤م ومًٜمّمكم قمٚمؿ ُمٚمس ذم ٟمحـ سم٠منٜم٤م اهلل رمحف أمحد ومٓمٛمئٜمٝمؿ اًمّمالة

 أوئلؽ قمـ ُمٕمٚمقم هق يمم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب يقاومؼ وهق سم٤مًمٕمٚمؿ وأصح٤مسمف اؾمتٖمراسمف

 وإىم٤مُم٦م اعمًجد إمم اًمذه٤مب ًمٕمدم قمذًرا ذًمؽ اقمتؼم واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب دراؾم٦م ومقاضم٥م...إئٛم٦م

 وٟمزًم٧م اعمالئٙم٦م طمٗمتٝمؿ وىمد اًمٕمٚمؿ، ومٞمف يتدارؾمقن يم٤مٟمقا  اًمذي اعمٙم٤من ذًمؽ ذم اًمّمالة

 .٦ماًمرمح وهمِمٞمتٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ
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 هلذه شمٌٞمح اًمتل إقمذار ُمـ أنف قمٚمؿ ُمٚمس ذم ويمٜم٤م ُم٘مٞمٛملم يمٜم٤م إذا ٟمرى هٜم٤م ُمـ

 إذا وسمخ٤مص٦م[ ومٞمف هؿ] اًمذي اعمٙم٤من ذم اجلمقم٦م صالة.. اًمّمالة ي٘مٞمٛمقا  أن اجلمقم٦م

 وهذا اعم٤ًمضمد، سمٕمض ُمـ أيمثر اًمٕمٚمؿ ومٞمف يدرس يم٤من اًمذي اعمٜمزل ذًمؽ ذم اجلٛمع يم٤من

 ُمثاًل  ىمٛمٜم٤م أنٜم٤م ومٚمق سمِمٕم٤مهب٤م، أدرى ُمٙم٦م أهؾ: ي٘م٤مل يمم طم٤مل يمؾ قمغم وأنتؿ أطمٞم٤مًٟم٤م، يتٗمؼ

 أم أيمثر هٜم٤مك اعمّمٚمقن أجٙمقن! شمرى إًمٞمٜم٤م ُمًجد أىمرب إمم واٟمٓمٚم٘مٜم٤م يمٛم٘مٞمٛملم مجٞمًٕم٤م

 ذم اجلمقم٦م صالة ٟم٘مٞمؿ أن ًمٜم٤م يًقغ يم٤مُمؾ قمذر هذا أن ؿمؽ ومال هٜم٤م يم٤من وم٢مذا هٜم٤م؟

 ُمـ إيمثر اجلمقم٦م وومْمٞمٚم٦م اًمٕمٚمؿ ومْمٞمٚم٦م سملم مجٕمٜم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنٜم٤م هذه: ُمٜمزًمٜم٤م

 ُمـ أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد اجلمقم٦م، شمٚمؽ

 إرسمٕم٦م صالة: وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، صالشمف

 .أومْمؾ يم٤من اًمٕمدد زاد ومٙمٚمم اًمثالصم٦م، ُمـ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد أزيمك

 هذا سمٛمثؾ حمّمقرة شمٙمقن أن يٜمٌٖمل اًمّمقرة هذه أن أظمػًما  ٟمتٜمٌف أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ

 آؾمتج٤مسم٦م قمدم... أو ًمٚمتٙم٤مؾمؾ ذريٕم٦م ذًمؽ يتخذ ٓ طمتك ذيمرٟم٤مه اًمذي اعمقوع

 .ٟمٕمؿ اعم٤ًمضمد، ُمـ ُمًجد ذم ًمٚمٛم١مذن

 (22:07:49/ب30: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ادسجد جلار صالة ٓ: قال أكف عـف اهلل ريض عيل عـ صح هؾ

 ادسجد؟ دم إٓ

 ذم إٓ اعمًجد جل٤مر صالة ٓ: ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح هؾ :ُمداظمٚم٦م

 اعمًجد؟

 وُمقىمقوًم٤م سمذاشمف قمكم قمـ أُم٤م يّمح، ومل ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققًم٤م روي هذا اًمِمٞمخ:

 .ومٞمف رء أن ُييين ومال قمٚمٞمف

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يّمح أجًْم٤م احلدي٨م ُمتـ هؾ! ـمٞم٥م :ُمداظمٚم٦م
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 إذا اًمٌٕمٞمد اعمًجد ذم اًمّمالة سمٓمالن يًتٚمزم ٕنف... صحٞمح همػم احلدي٨م ُمتـ اًمِمٞمخ:

 وذًمؽ اعم٤ًمضمد، شمتٌع قمـ يٜمٝمك طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ اًم٘مري٥م، اعمج٤مور اعمًجد ذم يّمؾ مل

 اًمٜمٝمل أن: ظمالصتف شمٗمّمٞمؾ، ًمف هذا أن إٓ اًم٘مري٥م، اعمًجد ذم يّمكم أن وٛمٜم٤ًم يًتٚمزم

 مم٤م ومٝمذا هذا، أضمؾ ُمـ اًمٌٕمٞمد ًمٚمٛمًجد[ اًمذه٤مب ذم..]كاخلُٓمَ  شمٙمثػم ىمّمد إذا ومٞمم يٜمّم٥م

 قمٚمؿ، ومٞمف ٕن سمٕمٞمد: ُمًجد ذم اًمّمالة ىمّمد إذا ُم٤م سمخالف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٜمف هنك

 .اعم٤ًمضمد شمتٌع قمـ اًمٜمٝمل يدظمٚمف ٓ ومٝمذا ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م ُمققمٔم٦م ومٞمف

 (22:34:16/أ42: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 آمتحان بعذر اجلامعة صالة حضقر عدم

 ذم ٕنف اخلروج يًتٓمٞمع وٓ اًمّمالة، وأىمٞمٛم٧م اُمتح٤من ذم يم٤من ـم٤مًم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ذقمل؟ قمذر يٕمتؼم هذا ومٝمؾ اُمتح٤من،

 احلْمقر؟ ًمٕمدم ذقمل، قمذر اًمِمٞمخ:

 ًمٚمّمالة احلْمقر قمدم ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وم٢مذا اًمنميٕم٦م، قمـ ُمٜمحرف اًمٚمِّـل اعمٜمع سمٞمٙمقن ح٤م ُمث٤ميؾ ُمثٚمف هذا اًمِمٞمخ:

ه وإٓ اعمٜمٝم٩م هبذا ًمٚمٕمٛمؾ سمٞمٜمتٛمل  .اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ سمِّده طمٞمٜمئذٍ  يٚمتزُمف سمِد 

 أن وإُم٤م اعمٜمٝم٩م، هذا قمـ خترج أن إُم٤م: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذ هٙمذا، واىمٕمف يم٤من وم٢مذا 

 .ُمٜمٗمردة وىمتٝم٤م ذم صالة يمؾ وإُم٤م مجٕم٤مً  إُم٤م وَمُتَّمٚمِّـل ًمؽ، ضورة هذا واىمٕمؽ شمٕمتؼم

 .ذًمؽ قمغم ي١مصمؿ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وًمذًمؽ ظمٓم٠م، ومٝمق ظمٓم٠م قمغم سُمٜمل وُم٤م ظمٓم٠م اعمٜمٝم٩م اعمٜمٝم٩م، طم٥ًم اًمِمٞمخ:

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  سمػموطمقه٤م اجلٛمٕم٦م صالة اعمٜم٤مه٩م، هذه سمٛمثؾ اًمٕمٛمؾ ٟمحـ ٟمِمجع

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 71: 73/ 132/ واًمٜمقر اهلدى)
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 العؿؾ لظروف اجلامعة مع يصيل وٓ مراقبة برج دم يعؿؾ رجؾ

ىم٦ٌم ذم يٕمٛمؾ رضمؾ: ي٘مقل! ؿمٞمخٜم٤م :ُمداظمٚم٦م  اًمدوام يٙمقن وأطمٞم٤مًٟم٤م اعمٓم٤مر، اعمرا

 ريم٤مب ُمـ عمئ٤مت[ سم٤مًمتٕمٓمٞمؾ] ي٥ًٌم ىمد ًمٚمّمالة قمٛمٚمف شمرك ومٚمق اًمّمالة، وىم٧م

 .اجلمقم٦م صالة وىم٧م خيرج أنف اًمٕمٚمؿ ُمع احلؾ؟ ومم اًمٓم٤مئرة،

 هذا ُمثؾ ٟم٘مقل طمٞمٜمذاك واىمٕم٦م، صقرة هل اًمّمقرة هذه يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 أقمتؼمه٤م اًمتل اًمّمقرة هذه سمٛمثؾ[ يتٚمٌس] أن ىمٌؾ سمٕمٛمٚمف يتٝمٞم٠م أن جي٥م: اعمراىم٥م

 وٓ اًمّمالشملم سملم جيٛمع أنف سمحٞم٨م هل٤م يتٝمٞم٠م أن طم٘مٞم٘مٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا جي٥م ظمٞم٤مًمٞم٦م،

 اهلل وؾمع أُمر ًمٚمٛم٘مٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمّمالشملم سملم وم٤مجلٛمع قمًٌث٤م، هٙمذا وىمتٝمم قمـ خيرضمٝمم

 مجع: »ىمقًمف ُمـ قمٜمٝمم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم اعمًٚمٛملم قمغم ومٞمف

 ..ش.واًمٕمٍم اًمٔمٝمر سملم اعمديٜم٦م ذم ط اهلل رؾمقل

 (22:36:18/ 12 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 البقت جلامعة إذان

 ؟[مج٤مقم٦م وٓ أذان سمال اًمٌٞم٧م ذم وم٘مط إىم٤مُم٦م ٟم٘مٞمؿ اًمّمالة وىم٧م قمٚمٛمٜم٤م إذا] :اعمٚم٘مل

 اعمًجد؟ أذان قمغم شمّمٚمقن يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ُمـ اعمئذٟم٦م ٟمرى سم٤مًمقىم٧م، وٟمِمٕمر اًمقىم٧م ُمٕمروف، اًمقىم٧م سمحٞم٨م ٟمٕمؿ، :اعمٚم٘مل

 .إذان وىم٧م طم٤من أن أن ٟمرى سمٕمٞمد،

 إذان؟ شمًٛمٕمقن ُم٤م: إًذا اًمِمٞمخ:

 .اهلقاء طم٥ًم ىمٚمٞماًل، ٟمًٛمٕمف ٓ يٕمٜمل، ىمٚمٞماًل، ٟمًٛمٕمف، ٓ ٓ، :اعمٚم٘مل

 ،-إىمقال ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم- إذان شمًٛمٕمقا  أن سملم ومرق ذم ٕنف إيف، اًمِمٞمخ:
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 .ومرق ذم إذان، شمًٛمٕمقن ُم٤م وسملم

راً  أىمقل  ذم ُمٜمٝمجل ُمـ أن٤م ًمٙمـ» ومرق، ومال ُمٜمل، ؾمتًٛمٕمقن ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُُمٙمرِّ

 ش. ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اًمٕمٚممء، أىمقال َأْهِدر ٓ أنٜمل واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ

 طَمّل  أذان: وم٘م٤مل أذان، سمدون اًمّمالة قمـ ؾُمئؾ أنف اًمًٚمػ، سمٕمض قمـ روي ًم٘مد

 -يمالُمؽ أول ذم ُمٜمؽ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً - ًمٙمؿ أتََرظّمص أن أردت ومٚمق يٙمٗمٞمٜم٤م،

 وًمذًمؽ ذم، ُم٤م احلل أذان طمتك شمٌلم سمٕمديـ ًمٙمـ يٙمٗمٞمٙمؿ، احلّل  أذان: أىمقل يمٜم٧م

 .اعم٠ًمخ٦م اظمتٚمٗم٧م

 ًمٙمؿ سمد ومال سمٞمتٙمؿ، ذم صٚمٞمتؿ ُم٤م وُٕمرٍ  إذان، شمًٛمٕمقن يمٜمتؿ ًمق: وم٠مىمقل أن٤م أُم٤م

 .سمّمالشمٙمؿ ظم٤مص   أذانٍ  ُمـ

 .ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  ًمٞمس ،شيٙمٗمٞمٜم٤م احلل أذان: »اًم٘م٤مئؾ وىمقل

 وأن ي١مذن أن ُمّمؾٍ  يمؾ ي٠مُمر -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ طمدي٨م قمٜمدٟم٤م: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .مج٤مقم٦مً  صٚمقا  إذا سم٤مًمٙمؿ ومم ُمٜمٗمردًا، صغم ًمق طمتك ي٘مٞمؿ،

 ش.صالشمف اعمزء» سمحدي٨م اًمٕمٚممء قمٜمد اعمِمٝمقر احلدي٨م ـمرق سمٕمض ذم:احلدي٨م ذًمؽ

 اًمٌخ٤مري رواه اًمذي هذاش صالشمف اعمزء: »طمدي٨م شمٕمرومقن مجٞمٕم٤مً  وأفمٜمٙمؿ

 ذم ُمٜمتٍح  ط اهلل ورؾمقل اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ،

: ىم٤مل ،شاهلل رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: »وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل إمم ضم٤مء صمؿ ومّمغم، ُمٜمف، ٟم٤مطمٞم٦م

 أن، اًمٙمالم ـمقل وسمالش ومرضمع، ،ششُمّمؾِّ  مل وم٢مٟمؽ ومّمؾِّ  ارضمع اًمًالم، وقمٚمٞمؽ»

 ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: اًمرؾمقل قمٜمد ويرضمع يّمكم ُمرات، صمالث وٞمؼ واًمقىم٧م

 ش.شمّمؾ مل وم٢مٟمؽ ومّمؾ ارضمع اًمًالم، وقمٚمٞمؽ» اهلل، رؾمقل

 رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مئالً  وم٤مقمؽمف اًمّمالة، ُُيًـ ٓ أنف اًمث٤مًمث٦م اعمرة ذم اًمرضمؾ قمرف

 اًمّمالة إمم ىمٛم٧م إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومٕمٚمِّٛمٜمل، همػمه٤م، أطمًـ ٓ اهلل

 اريمع صمؿ اًم٘مرآن، ُمـ شمٞمن ُم٤م اىمرأ  صمؿ يمؼم صمؿ اًم٘مٌٚم٦م، اؾمت٘مٌؾ صمؿ اهلل، أُمرك يمم ومتقو٠م

 ومٕمٚم٧م أن٧م وم٢مذا: » ىم٤مل آظمره، إمم ،شىم٤مئمً  شمٓمٛمئـ طمتك ارومع صمؿ رايمٕم٤ًم، شمٓمٛمئـ طمتك
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 هذا ،شصالشمؽ ُمـ أن٘مّم٧م وم٘مد ذًمؽ ُمـ أن٘مّم٧م أن٧م وإن صالشمؽ، مت٧َّم وم٘مد ذًمؽ

 .اًمّمحٞمح ذم احلدي٨م

 إذا: »ًمف ىم٤مل داود، أيب ؾمٜمـ ذم أظمرى وـمريؼ آظمر، صح٤ميب ـمريؼ ُمـ ضم٤مء ًمٙمـ

 آظمره، إمم يمؼم، صمؿ وأىمؿ أذن ،شيمؼم صمؿ وأىمؿ وأذن اًم٘مٌٚم٦م، وم٤مؾمت٘مٌؾ اًمّمالة إمم ىمٛم٧م

 .اعمًجد ذم وطمده يّمكم وهق واإلىم٤مُم٦م، سم٤مٕذان صالشمف اعمزء أُمر: وم٢مذاً 

 طمتك ُمّمؾ، أي سمف خيؾ أن يٜمٌٖمل ٓ واإلىم٤مُم٦م، إذان أن قمغم: احلدي٨م هذا ومدًمٜم٤م

 .مج٤مقم٦م اًمٜم٤ًمء صالة ذم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤ًمء،

 إرض ُمـ ومالة ذم يٙمقن عمـ ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م ومْمٞمٚم٦م صحٞمح طمدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 ٓ ُم٤م اهلل ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم إٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وأىم٤مم وم٠مذن اًمّمالة ومحيشمف

 ش. ـَمَروم٤مه يرى

 دوٟمف، هق ه٤مًّمكم اًمث٤مين سم٤مإلقمالن أتٌٕمٝم٤م صمؿ أيمؼم، اهلل: اًمّمالة أقمٚمـ ٕنف ح٤مذا؟

 ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمٗمف صغم إٓ ه٤مًمّمحراء، ذم ه٤مًمؼمي٦م ذم ًمقطمده وًمق صغم صمؿ اإلىم٤مُم٦م، وهق

 .ـَمَروم٤مه يرى ٓ ُم٤م اهلل

 اًمّمالة، يدي سملم واإلىم٤مُم٦م إذان قمغم طمريّم٤مً  يٙمقن أن ُمًٚمؿ سمٙمؾ إذاً  ومحري  

 .وأومم أومم ومذًمؽ مج٤مقم٦ًم، يّمكم يم٤من ًمق سم٤مًمٙمؿ ومم ُمٜمٗمردًا، يم٤من وًمق

 ( 22: 18: 47/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

ص ففؾ عؾؿ جمؾس دم الـاس بعض كان إذا  ترك دم هلؿ يرخَّ

 مؽاهنؿ؟ دم مجاعة فقصؾقا ادسجد مجاعة

 هل٤م هؾ مج٤مقم٦م، وصٚمٞمٜم٤م -ُمثالً – هٜم٤م ُمثٚمٜم٤م اعمًجد، ظم٤مرج اجلمقم٦م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 يمجمقم٦م؟ اعمًجد ذم اًمّمالة أضمر
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 ذم رظمّم٦م ومٚمٝمؿ قمٚمٛمٞم٤مً  ضمقاً  يم٤من إذا اجلمقم٦م، ضَمقّ  سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا اًمِمٞمخ:

 ٓ وأن اعمجٚمس ذم ُيَّمّٚمقا  أن ذم رظمّم٦م ومٚمٝمؿ قِمْٚمِٛمّل، اجلق يم٤من إذا..يت٠مظمروا أن

 صالة قمـ يت٠مظمروا أن هلؿ جيقز ومال قم٤مدي، اجلق يم٤من إذا أُم٤م اعمًجد، إمم يذهٌقا 

 .ومٞمف ُمتٛمٕمقن هؿ اًمذي اعمٙم٤من ذم وُيَّمٚمِّقا  اجلمقم٦م،

 اعمًتح٥م، إو٤مقم٦م وسملم اًمٗمريْم٦م، إو٤مقم٦م سملم إُمر دار إذا: اًم٤ًمسمؼ يمالُمل 

 .اًمٗمريْم٦م قمغم وٟمح٤مومظ اعمًتح٥م ُٟمْمٞمِّع ٟمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

روا أهنؿ قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  طم٤مرة، ذم ُمًجد ذم ٟم٤مس: ومروٜم٤م ًمق  اًمٕمِم٤مء صالة ُي١َمظمِّ

 ومْمٞمٚم٦م وسملم اجلمقم٦م، صالة ومْمٞمٚم٦م سملم اًمٗمْمٞمٚمتلم، سملم مجٕمقا  ومٞمٙمقٟمقا  وىمتٝم٤م، آظمر إمم

 .اًمّمٚمقات ًمٌ٘مٞم٦م ظمالوم٤مً  اًمقىم٧م، آظمر إمم اًمٕمِم٤مء صالة شم٠مظمػم

 .اجلقاب ُمـ قمٜمدي ُم٤م هذا

 أيمثر اعمًجد ذم أومْمؾ أضمر ًمف هؾ اعمًجد، ذم اجلمقم٦م أضمر قمـ أؾم٠مل ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌٞم٧م؟ ُمـ

 سملم إُمر دار إذا: ًمؽ أىمقل أن٤م وارد، همػم اًم١ًمال هذا اهلل، ؾم٤محمؽ اًمِمٞمخ:

 ذم اًمّمالة: ًمؽ ىمٚمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمّمالة وسملم اًمقىم٧م، آظمر ذم اًمٕمِم٤مء صالة ومْمؾ

 أضمر؟ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أنف شمٔمـ هؾ: يٕمٜمل ومريْم٦م، اعمًجد

 هؾ هٜم٤م، سمٕمض ُمع مج٤مقم٦م صٚمٞمٜم٤م أن ٟمحـ أنف سم١ًمازم، أىمّمده اًمذي أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 واًمرواي٦م درضم٦م، وقمنميـ مخس: ىمرأَت٤م روايتلم ذم أن٤م أقمرومف اًمذي اجلمقم٦م أضمر

 .درضم٦م وقمنميـ ؾمٌع: سمت٘مقل إظمرى

 قمغم درضم٦م وقمنميـ ؾمٌع أنف سم٤مًمٌدهٞم٤مت، ُمٜم٤م اًمقاطمد يًتٜمت٩م هذه احل٤مًم٦م ذم

 .ًمٜمٗمًؽ ُمٜمٗمرداً  شمّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمالة

 ذم إضمر هؾ هٜم٤م، أن اًمّمالة وأىمٛمٜم٤م اعمًجد ظم٤مرج أنٜم٤م ـم٤مح٤م: أن أىمّمد

 ومٞمف؟ ٟمحـ اًمذي اعمٙم٤من ُمـ أومْمؾ ًمٚمّمالة، اعمخّمص اعمٙم٤من يمقٟمف اعمًجد



   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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: ًمؽ ىمٚمٜم٤م: صقرشملم أقمٓمٞمٜم٤مك ٟمحـ ًمٙمـ أظمل، ي٤م هذا هق قم٤مُم٦م سمّمقرة اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م وُيَّمّٚمقا  هٜم٤مك، اًمٗمريْم٦م َيَدقمقا  أن ومٚمٝمؿ قمٚمٛمّل، ُمٚمس اعمجٚمس يم٤من إذا

 ذم ٕهنؿ ومرو٤ًم: شمريمقا  ُم٤م: أوًٓ  اعمًجد، إمم يذهٌقا  مل إذا ه١مٓء أن: ُمٕمٜم٤مه وهذا

 إذا ًمٙمـ إضمر، طَمّّمٚمقا  وم٘مد مج٤مقم٦م، هٜم٤م وصٚمقا  ومرو٤ًم، شمريمقا  ُم٤م وإذا قمٚمؿ، ُمٚمس

 ىمد يٙمقٟمقا  وٓ مج٤مقم٦م، هٜم٤م وصٚمقا  ومرو٤ًم، َوٞمَّٕمقا  وم٘مد قمٚمؿ، ُمٚمس ًمٞمس اعمجٚمس يم٤من

 .هلؿ قمذر ٓ ٕنف اجلمقم٦م: شمٚمؽ ومْمٞمٚم٦م أدريمقا 

 اًمّمالة؟ قمغم اًمٕمٚمؿ ُمٚمس شم٘مديؿ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ومٝمؿ قمغم اًم٘م٤مئؿ آضمتٝم٤مد هق وإٟمم ًمٚمذهـ، يت٤ٌمدر يمم دًمٞمؾ هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف

قائل ضمحٞمٗم٦م أب٤م اًمّمح٤ميب أنش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم هٜم٤مك  ًّ  سمـ ًمٕمكم يقُم٤مً  ىم٤مل اًم

 ٓ،: »ىم٤مل ؟شاًمٜم٤مس دون سمٌمء ط اهلل رؾمقُل  اًمٌٞم٧م آل ظَمّّمٙمؿ هؾ: »ـم٤مًم٥م أيب

 ضمٗمـ ُمـ وأظمرجش هذا ؾمٞمٗمل ىمػماب ذم ُم٤م أو يمت٤مسمف، ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً  إٓ مهللا

 سم٤مًم٘مّم٤مص يتٕمٚمؼ طمدي٨م ومٞمٝم٤م ُمٙمتقب اًم٘مديٛم٦م إوراق ُمـ ورىم٦م سمٞمٜمف، ُمـ اًمًٞمػ،

 .ذًمؽ وٟمحق واجلراطم٤مت

 ش.يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً  إٓ مهللا: »ىمقًمف اًمِم٤مهد

س يمٜم٤م ح٤م ٟمٗمز، قمـ أطمٙمل أن٤م ٟمٜم٤م قمغم ُٟمَدرِّ  أظمٞمٜم٤م سمٚمد طمٚم٥م وذم دُمِمؼ ذم إظمقا

 هٜم٤مك اًمدقمقة ُمريمز يم٤من ظمػم، -اهلل ضمزاه- سمٞمتف ذم ٟمٜمزل ويمٜم٤م اًمؽمُم٤مٟمٞمٜمل، ٟم٤مس حمٛمد

 .ُمٕمروف اًمٌٕمثٞملم وٖمط ًمٙمـ يزال، وٓ يقُمئذ

 ذم وٟمّمكم اعمجٚمس، ُمـ ٟمخرج إذان ٟمًٛمع ُم٤م ُمرد إُمر أول ذم يمٜم٤م اعمٝمؿ

 .ُمًجد أىمرب

 دراؾم٦م ذم أن ٟمحـ ُمٕمذوريـ، أنٜم٤م أؿمٕمر أن٤م: يٕمٜمل رء، اًمٜمٗمس ذم يم٤من ًمٙمـ 

 اعمًجد، ذم اًمّمالة شمرك ذم قمذراً  يٕمتؼم ىمد ومٝمذا ،ط اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اهلل يمت٤مب
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 ُمع أُمٌم ومٙمٜم٧م هبذا، ي٘مٜمٕمٜمل رء قمٜمدي ًمٞمس وًمٙمـ هٙمذا، ٟمٗمز ذم أىمقل يمٜم٧م

 طم٤مشمؿ أيب ٓسمـش واًمتٕمديؾ اجلرح» يمت٤مب ذم ىمرأت أن إمم اعم١مذن، إضم٤مسم٦م وهق إصؾ

 سمـ ُيٞمك ُمثؾ احلدي٨م، قمٚممء يم٤ٌمر ومٞمف قمٚمؿ، ُمٚمس ذم يم٤من أمحد اإلُم٤مم أن رواي٦م

ن اعمديٜمل، سمـ قمكم وُمثؾ ُمٕملم،  سم٠منف -ُمذيمراً  ُمٜمٌٝم٤مً -: أطمدهؿ وم٘م٤مل اًمٔمٝمر، ًمّمالة وم٠ُمذِّ

ن ىمد  .اًمّمالة قمغم طملَّ : ي٘مقل يم٠منف اًمٔمٝمر، ًمّمالة ُأذِّ

 سمم أو ،سم٤مًمٚمٗمظ صالة ًمٗمٔم٦م ىم٤مل يم٤من إذا أدري ٓ– أن ٟمحـ: أمحد اإلُم٤مم وم٘م٤مل 

 ومٝمق اعمًجد، ذم اجلمقم٦م صالة ًمؽمك قمذراً  اًمٕمٚمؿ ُمٚمس واقمتؼم -اعمٕمٜمك هذا ي١مدي

 .اًمٕمٚمؿ ُمٚمس وسملم ومٞمف هق اًمذي اعمٙم٤من ذم اجلمقم٦م صالة سملم جيٛمع

 وأصٌح٧م وـم٤مح، راح شم٤ًمؤل، ُمـ ٟمٗمز ذم جيري يم٤من اًمذي -يقُمئذ- ُمـ

 شمٚمؽ شمٙمقن إطمٞم٤من ُمـ يمثػم وذم اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦م ُمع اًمدرس ُم٘مر ذم هٜم٤مك ُأَصكّم 

 .ُمٜم٤م اًم٘مري٥م اعمًجد مج٤مقم٦م ُمـ سمٙمثػم أيمثر اجلمقم٦م

 وهذه واعمٗم٤مؾمد، اعمّم٤مًمح ي٘م٤مسمؾ اإلُم٤مم هذا ،شيمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً : »اًمِم٤مهد

ٌِّٞم٦م اعم٤ًمئؾ ُمثؾ أُمقر هذه اًمٜم٤مس، يمؾ يًتٓمٞمٕمٝم٤م ٓ ُم٠ًمخ٦م
 ٓ يمٚمٝمؿ إـم٤ٌمء اًمدىمٞم٘م٦م، اًمٓمِ

 يدريمقه٤م، أن سم٤مًمٙم٤مد هؿ اًمٕمٚمؿ، ذاك ذم اعمتخّمّملم اًمٜمقاسمغ هؿ وإٟمم ُمٕمرومتٝم٤م، ذم يِمؽميمقن

 ٓ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، ُمـ يمثػم ذم أن٤م أىمقل يمم يتّمقروا ٓ أنف مجٞمٕم٤مً، إظمقاٟمٜم٤م ٟمٜمّمح ومٜمحـ وًمذًمؽ

 ذم خيٓمر واطمد يمؾ يمٞمػ وقمغم شمٗمّمٞمؾ، قمٚمٞمٝم٤م ُُمَٗمّّمؾ ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م يمؾ أن يتّمقروا

 إٓ: »ُمـ سمٜمروح ويـ هب٤م؟ أتٞمتؿ أجـ ُمـ: إذاً  ٟمص، ومٞمٝم٤م ًمٞمس ٓ ٟمص، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه سم٤مًمف

 ىمقًمف: ُمـ سمٜمروح ويـ وهٜم٤م قمكّم، يمالم هذا طمدي٨م، ًمٞمس هذاش يمت٤مسمف ذم قمٌداً  اهلل ي١مشمٞمف ومٝممً 

 ش.اًمديـ ذم يٗم٘مٝمف ظمػماً، سمف اهلل ُيِرد ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ( 22: 47: 18/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 32: 43/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 
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49 

 مقدع صالة صؾقا: الصالة عـد إئؿة بعض ققل

ع صالة صٚمقا : »اًمّمالة قمٜمد إئٛم٦م ىمقل ُمداظمٚم٦م:  ؟شُُمَقدِّ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن يّمح ُم٤م هذا ٓ، هٜم٤م، إئٛم٦م سمٕمض ي٘مقهل٤م هذه اًمِمٞمخ:

 . صحٞمح طمدي٨م هق ًمٙمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ىم٤مًمف أنف

 ش.  أمحد ُمًٜمد» ذم احلدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 إىم٤مُم٦م سمٕمد ي٘مقل يم٤من أنف إـمالىم٤مً  ورد ُم٤م ًمٙمـ  وهمػمه، أمحد ُمًٜمد ذم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 شم٠ًمل يمٜمتؿ وإذا اًمّمحٞمح، وم٤محلدي٨م احلدي٨م صح٦م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إذا أُم٤م اًمّمالة،

 .ٓ: وم٤مجلقاب اعمٙم٤من هذا ذم اإلُم٤مم ُمـ ىمقًُمف ينمع هؾ

 (22: 18: 43/   016/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼراءة بطقل ادسجد مجاعة عـ تتؿقز الدار مجاعة كاكت إذا

 فرق هـاك وهؾ أفضؾ؟ الدار مجاعة أن يؼال ففؾ ذلؽ كحق أو

 ؟كالساويح الـافؾة ومجاعة الػريضة مجاعة بني

 اًمدار مج٤مقم٦م أن ٓؿمؽ اجلمقمتلم، سملم اعم٘م٤مسمٚم٦م جي٥م: ىمٚم٧م اًمدار، مج٤مقم٦م اًمِمٞمخ:

 اعمًجد، مج٤مقم٦م ُمـ أومْمؾ أجْم٤مً  اًمٙمؿ ورسمم إىمؾ، قمغم اًمٙمٞمػ طمٞم٨م ُمـ ؾمتٙمقن

  هٜم٤م؟ إمم واوح

 . واوح ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م: 

 ذم اًم٘م٤مرئ ي٘مرأ  اعمًجد ذم -ُمثالً – يٕمٜمل ٟمًٌٞم٦م، إومْمٚمٞم٦م هذه ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 -ُمثالً – آي٤مت أرسمع اًمدار مج٤مقم٦م ذم آي٤مت، صمالث ريمٕم٦م يمؾ ذم ومروٜم٤م ًمق اعمًجد،

الً  ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن أن يّمح هؾ اًمتٗم٤موؾ، ُمـ اًمٜم٦ًٌم هذه يٕمٜمل،  قمغم اًمدار جلمقم٦م ُُمَٗمْمِّ
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 . اعمًجد مج٤مقم٦م

٤م، -ُمث٤مًٓ – أن أضب ًً  اإلذاقم٦م ذم -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ىمراءة ؾمٛمٕمٜم٤م اًم٤ٌمرطم٦م ُمٕم٤ميم

 ُمـ أؾمٛمع ُم٤م ٟم٤مدراً  وىمراءة -أوٓدي أطمد أظمؼمين ومٞمم- اًمٜمٌقي اعمًجد ُمـ اًمًٕمقدي٦م

 اؾمتٛمرت اًمقاطمدة اًمريمٕم٦م اًم٘مٚمقب، ذم شم٠مثػماً  -ُمثٚمٝم٤م– اإلذاقم٤مت ذم اعمٕمرووملم اًم٘مراء

 ؿمؽ أي سمدون- وشمتٛمٞمز شمتٗمّْمؾ اًم٘مراءة هذه ُمثؾ أن ٓؿمؽ دىم٤مئؼ، قمنم ُمٜمٝم٤م اًم٘مراءة

ٞمزة اًمٜم٦ًٌم ومٞمٝم٤م اًمتل اًمدار مج٤مقم٦م اجلمقم٦م، هذه -شمردد أو  مج٤مقم٦م قمغم اًم٘مراءة ُمـ اعمٛمَّ

  اًمٙمالم؟ ُمـ اعم٘مّمقد واوح اعمًجد،

٦ٌم اًمٜم٦ًٌم، دراؾم٦م ُمـ ٓسمد: إذاً  .. جي٥م ٕنف ح٤مذا؟ وشمٚمؽ، اجلمقم٦م هذه سملم اعمٗم٤موٚم٦م ًٟم

ُمقر هذه ُمقر دائم ٕا  ذم جيتٝمد اًمٗم٘مٞمف يريد ٕنف ح٤مذا؟ احل٘مٞم٘م٦م، ذم أىمدام ُمزاًمؼ آضمتمقمٞم٦م ٕا

 ودىمٞمؼ دىمٞمؼ ٟمٔمر إمم ُيت٤مج هذا قم٤مرض، ُٕمر سم٤مًمٜمص اًمٕمٛمؾ ُيقىمػ يريد يٕمٜمل اًمٜمص، ُمقرد

ر طمتك ضمداً، ُمر هلذا اًمٜمص إي٘م٤مف ًمف ُيؼَمّ  ُمقوقع ذم ؿمٞمئ٤من قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اًمٕم٤مرض، ٕا

 . اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م وقمغم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م

ذه٤من ذم اؾمت٘مر ىمد ٕنف ُمٜم٤مىمِم٦م، إمم ُيت٤مج ٓ أُمر اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م  أذه٤من ٕا

 شمرك جيقز ٓ: وم٢مذاً  واضم٦ٌم، أهن٤م اًمزُم٤من ىمديؿ ُمـ اًمّمحٞمح٦م اًمنمقمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م اعمث٘مٗملم اعمًٚمٛملم

ُمر هق ُم٤م ُمًتح٥م، ُٕمر واضم٥م  . آظمره وإمم اًم٘مراءة ُمع أنف اعمًتح٥م، ٕا

 شم٠متٞمٜم٤م اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م أداء قمغم اعمح٤مومٔم٦م ُيِْمؽَمط اسمتداءً  ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ

 اعمًٚمٛملم قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م: إول اًمٌمء: ؿمٞمئ٤من هٜم٤م قمٜمدٟم٤م يقضمد اًمٜم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م

 ذم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًم٘مٞم٤مم ٟم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م، هذه أداء قمغم طمرصٝمؿ وهق أٓ ىمديًم،

 ذم شُمَّمٚمَّـك أن اًمٜمقاومؾ ذم إصؾ أن مجٞمٕم٤مً  أجْم٤مً  ٟمٕمٚمؿ يمم قمٚممً  وضمؾ، قمز اهلل سمٞمقت

 ظمّمقصٞم٦م، هل٤م أن اًمٜمٔمر ُيٚمٗم٧م مم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمـ اًمٜم٤مومٚم٦م هذه ومخرضم٧م اًمٌٞمقت،

 ذم مج٤مقم٦م ُيَّمّٚمقه٤م أن طمرصٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم محٚم٧م اًمتل هل اخلّمقصٞم٦م هذه

 ذم يمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ ي١ميمد صمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا اعم٤ًمضمد،

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق سمٛمٕمٜمك، صحٞمح سمًٜمدش اًمًٜمـ» ذم داود أيب طمدي٨م

 يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم صمؿ اإلُم٤مم، ُمع رُمْم٤من ذم اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ»



   صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)( يمت٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ش. ًمٞمٚم٦م ىمٞم٤مم ًمف يُمت٥َِم  اإلُم٤مم،

 اًم٘مٞم٤مم، مج٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م أقمٜمل هٜم٤م، اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ٟمخرج أن ٟمريد طمٞمٜمم أن

 أن ٟمريد طمٞمٜمم اًم٘مٞم٤مم، مج٤مقم٦م هل اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمٗمرض، مج٤مقم٦م إومم اجلمقم٦م قمغم

 إمم اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م عمٛمٞمزات اًمدور ُمـ دار إمم اعمًجد ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ٟمخرج

 صمؿ» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أُم٤مم ًمقضمف وضمٝم٤مً  وىمٗمٜم٤م ؿمؽ سمال هٜم٤م -آٟمٗم٤مً – سمٕمْمٝم٤م

 إذا ومٞمم اًمٜمص هذا خم٤مًمٗم٦م ُمـ اخلالص يمٞمػ ،شاإلُم٤مم يٜمٍمف طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم

 . اإلُم٤مم ُمع وًمٞمس اًمدور ذم هذه اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أديٜم٤م

 (  22: 48: 08/   004/  واًمٜمقر اهلدى)

 مالبسف رائحة ٕن اجلامعة حضقر عـ الزبال ُيعػك هؾ

 ادالئؽة تمذي

 ُمالسمًف رائح٦م ٕن اجلمقم٦م طمْمقر قمـ اًمزسم٤مل ُيٕمٗمك هؾ ـمٞم٥م،. ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

  اعمالئٙم٦م؟ شم١مذي

 جيقز ٓ اًم١ًمال، هذا ُمثؾ أؾمٛمع ُمرة وٕول وم٘مٝمل وذم فمٜمل ذم اعم٠ًمخ٦م هذه :اجلواب

 يمؾ زُمـ ذم يّمدر اًمقاىمع ذم اًم١ًمال هذا ُمثؾ ٕن ُمٓمٚم٘م٤مً، يٕمٗمك ٓ أو ُمٓمٚم٘م٤مً  يٕمٗمك سم٠منف اًم٘مقل

قممل ويمؾ اعمراومؼ ُمراض ُمـ حمٗمقفم٤مً  ويٙمقن ٟمٔمٞمٗم٤مً  ًمٞمٙمقن ًمٚمٛمجتٛمع ُمٜمٝم٤م ٓسمد اًمتل ٕا  ٕا

 . اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م يرقمك ٓ ذًمؽ، وٟمحق وإضمقاء

 اًمدوًم٦م شمٌع -ُمثالً – اًم٤ٌمص اًمًٞم٤مرة: ؾم٤مئؼ يٕمٗمك ي٤مشُمَرى هؾ: ىمٞمؾ يمم هذا

 أو ُيٕمٗمل -أجْم٤مً – ٟم٘مقل ٓ اجلمقم٦م، صالة طمْمقر ومروٞم٦م ُمـ ذًمؽ، وٟمحق واًم٘مٓم٤مر

 اًمٜم٘مص يٕم٤مًم٩م أن اًمٗمرد سم٢مُمٙم٤من أُمقر هٜم٤مك اًمقوع، شمدرس أن جي٥م وإٟمم يٕمٗمل، ٓ

ف اًم١ًمال هق يمم قمٛمٚمف سم٥ًم ُمٜمف ُيّمؾ أن يٛمٙمـ ىمد اًمذي سم٤َّمل، طمقل اعمقضمَّ  ومٝمذا اًمزَّ

 حتي أن شمريد طمٞمٜمم ٟمٔمٞمٗم٦م صمٞم٤مسم٤مً  وشمٚمٌس صمٞم٤مسمؽ ختٚمع أن: قمٚمٞمؽ سم٠من ًمف ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ

َٛمح أن ومٞمٛمٙمـ ًمٚمثٞم٤مب اًمتجديد هذا ُمـ طمرج قمٚمٞمؽ يم٤من وإذا اًمّمالة، ًْ  ًمؽ ُي
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 . اًمّمالشملم سملم سم٤مجلٛمع

 هذا صالة، يمؾ ذم اًمٜمٔمٞمٗم٦م اًمثٞم٤مب يٚمٌس أن ومٕمٚمٞمف طمرج أّي  يٙمـ مل إذا أُم٤م

 إؾمالُمل ٟمٔم٤مم هٜم٤مك وًمٞمس -ُمثالً – اًم٘مٓم٤مر يًقق ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمٚمٗمرد، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 أو اًمٓمريؼ ُمٜمتّمػ ذم اًم٤ٌمص أو إذان يم٤من طمٞم٨م اًم٘مٓم٤مر يقىمػ أنف سمحٞم٨م قم٤مم،

 اًمٌمء: ؿمٞمئلم ًمف ٟم٘مقل ومحٞمٜمذاك اًمٜمٔم٤مم هذا ُمثؾ يقضمد ٓ يم٤من وم٢مذا ذًمؽ، ٟمحق

 وأن٧م اًم١ًمال هذا شم٠ًمل دُم٧م ُم٤م هق اًمقىمتل أبدي،: أظمر واًمٌمء وىمتل،: إول

 مل إذا ومٞمم اًمّمالشملم سملم اجلٛمع شمٜمقي وأن٧م ُمًػمشمؽ شمت٤مسمع أن ومٞمٛمٙمٜمؽ ُمقفمػ

 أُم٤م اًمقىمتل، اجلقاب هذا ًمقطمدك، أو اجلمقم٦م ُمع وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء ُمـ شمتٛمٙمـ

 .اًمنمقمٞم٦م سمقاضم٤ٌمشمف اًم٘مٞم٤مم ُمـ ومٞمف يتٛمٙمـ قمٛمؾ قمـ يٗمتش أن ومٝمق إبدي اجلقاب

 (22: 12: 77/ 029/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فصؾف مـ اخلقف بحجة اجلامعة ترك دم لؾعامؾ يرخص هؾ

 العؿؾ مـ

 ؾمٞمدٟم٤م ىم٤مل يمم: اجلمقم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٓمٕمؿ، ذم يِمتٖمؾ واطمد ُمداظمٚم٦م:

 هؾش اًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ إٓ قمٜمٝم٤م ختٚمػ وُم٤م رأجتٛمقٟم٤م، ًم٘مد: »ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد

 مخس يقم يمؾ ٟمٖمٚمؼ أن ٟمًتٓمٞمع هؾ اعمٓم٤مقمؿ، -ُمثؾ– أقممل -ُمثالً – حتٙمٛمٜم٤م ٟمحـ

 اًمّمالة؟ إمم وٟمذه٥م ُمرات

 أن أؾمتٓمٞمع هؾ ومٞمف، أؿمتٖمؾ أن٤م: يٕمٜمل زم، ًمٞمس اعمٓمٕمؿ وهذا ُمٓمٕمؿ ذم أؿمتٖمؾ أن٤م

 .اًمٕمٛمؾ ُمـ ومّمكم إمم ي١مدي وهذا وىم٧م، يمؾ ذم اجلمقم٦م ذم اًمّمالة إمم أذه٥م

 همػمك، ؿمخص... ىم٤مل ًمق يمم شمًتٓمٞمع هؾ: شم٘مقل أن٧م ظمٓم٠م، ؾم١ماًمؽ اًمِمٞمخ:

 أن٧م يدريٜمل، ُم٤م: ًمف أىمقل ىم٤مئًم، أصكم أن أؾمتٓمٞمع هؾ أن٤م، ُمثكم: يٕمٜمل يمٌػم ؿمٞمخ هذا

 ...اعمًجد ذم وىم٧م يمؾ شمّمكم أن شمًتٓمٞمع هؾ: شم٘مقل وم٠من٧م سمٜمٗمًؽ، أدرى

 ..يًٛمح ٓ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م ُمداظمٚم٦م:



   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

34 

 شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع أن٧م ًمٙمـ يًٛمح، ٓ اًمٕمٛمؾ ص٤مطم٥م اًمِمٞمخ:

 ...وًمٙمـ أؾمتٓمٞمع، أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤مذا أن٧م أقمرف أن٤م.. اًم١ًمال ذم ظمٓم٠م هذا أؾمتٓمٞمع؟ هؾ: شم٘مقل ًمِـؿَ : إذاً  اًمِمٞمخ:

رك أن أريد ؾم١ماًمؽ، قمـ أضمٞمٌؽ أن ىمٌؾ أن٤م ًمٙمـ شم٘مّمد،  وقمغم قمٚمٞمؽ يٜمٌٖمل أنف ُأذيمِّ

 -ـمٌٕم٤مً - اجلقاب ٕنف شمّمكم؟ أن شمًتٓمٞمع هؾ: ؾم١مال ًمٞمس اًم١ًمال، ُيًـ أن همػمك

 ٓ ومٚممذا آظمره،... ووإمم ومتقشمؽ وىمقة ؿم٤ٌمسمؽ، قمز ذم -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ؿم٤مب أن٧م

 ُمـ وىم٧م يمؾ ذم اًمّمالة إمم ذه٧ٌم إذا أن٧م: اًم١ًمال ًمٙمـ شمًتٓمٞمع أن٧م شمًتٓمٞمع؟

 قمٛمٚمؽ؟ ُمـ يٗمّمٚمؽ ُمٕمٚمٛمؽ اخلٛم٦ًم، إوىم٤مت

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ًمؽ جيقز ومالش اخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »أىمقل أومٕمؾ؟ وممذا اًمِمٞمخ:

 اخلٓم٦ٌم هذه ُمـ اًمققمٞمد ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م قمروم٧م وىمد اجلمقم٦م، صالة قمـ شمتخٚمػ أن

٦م اجلمقم٦م صالة قمـ شمتخٚمػ أن ًمؽ جيقز ٓ وهمػمه٤م،  قمـ يٗمّمٚمؽ ُمٕمٚمٛمؽ أن سمُِحجَّ

 ىم٤مل: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ُمٕمٚمٛمؽ، قمغم وًمٞمس اهلل قمغم ورزىمؽ قمٛمٚمؽ،

ـْ ﴿: شمٕم٤ممم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ ﴿ [0:اًمٓمالق] ﴾خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ ﴾ َُيَْت

 .[4:اًمٓمالق]

 ذاك وًمق اعمًجد، ذم اخلٛمس اًمّمٚمقات وصٚمٞم٧م رسمؽ أـمٕم٧م إذا أنؽ أمتٜمك

 إٟمف أم إي٤مه، ـم٤مقمتؽ قمغم ؾمٞمٕم٤مىمٌؽ رسمؽ أن شمٔمـ هؾ قمٛمٚمف، ُمـ ومّمٚمؽ اعمٕمٚمؿ

 أوئلؽ ُمـ أفمٜمؽ وُم٤م يمذًمؽ، إُمر أن ؿمؽ ٓ حتت٥ًم؟ ٓ طمٞم٨م ُمـ يرزىمؽ

يلم ! أظمل ي٤م ٓ.. شمٔمـ أظمرة، قمغم اًمدٟمٞم٤م ي١مصمرون واًمذيـ اًمدٟمٞم٤م، قمغم اعمتٝم٤مومتلم اَح٤مدِّ

ٜم٤م إؾم٤ٌمب، يتخذ ٓزم واطمد  ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل اًمٕم٤ٌمد، يرزق ذًمؽ سمٕمد وضمؾ قمز وَرسم 

م ُيٜم٤َمل ٓ اهلل قمٜمد ُم٤م: »ًمٙمـ م ،شسم٤محلرا  ذم اًمٕمٌد إـم٤مقم٦م همػمك وقمغم قمٚمٞمؽ ومحرا

 ًمؽ؟ ووح اًمرب، ُمٕمّمٞم٦م

 .ووح ُمداظمٚم٦م:
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 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 ( 22: 40: 27/   173/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامعة؟ عـ التلخر لؾصائؿ جيقز هؾ

 اإلطمرام؟ شمٙمٌػمة قمـ اًمت٠مظمر ًمف جيقز هؾ شمٓمقع اًمّم٤مئؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمتٓمقع؟ ومٝمٛم٧م ُم٤م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .ص٤مئؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمتٓمقع؟ ص٤مئؿ، اًمِمٞمخ:

 شمٙمٌػمة قمـ اًمت٠مظمر ًمف جيقز هؾ يمذا، أو ومخٞمس، اصمٜملم: يٕمٜمل ٟمقاومؾ ُمداظمٚم٦م:

 ؟...إيمؾ سمٕمذر اإلطمرام،

 ذًمؽ؟ ًمف جيقز اعمٗمؽمض ًمٚمٛمٗمؽمض،  جيقز وهؾ اًمِمٞمخ:

 .أومم سم٤مب ُمـ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ًمٚمٛمٗمؽمض؟ جيقز اًمِمٞمخ:

 .رُمْم٤من صٞم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 قمغم أظمل ي٤م ُمٝمؿ ُمش ُمتٓمقع، ُمٜمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م أن٤م سمقاطمدة، واطمدة هذه اًمِمٞمخ:

 اًمت٠مظمر؟ هذا ًمف جيقز اًمٗمرض ص٤مم اًمذي: يٕمٜمل... طم٤مل يمؾ

 .ًمف جيقز ٓ. ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤مذا ًمٙمـ أومم، سم٤مب ُمـ جيقز ٓ ومذاك اًمٗمرض، ًمّم٤مئؿ جيقز ٓ يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ش.إظمٌث٤من يداومٕمف هق وٓ اًمٓمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »ي٘مقل واًمرؾمقل جيقز، ٓ

 ...يٕمٜمل يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:
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 .سم٤مًمٓمٕم٤مم اٟمِمٖم٤مًمف سم٥ًٌم اجلمقم٦م صالة قمـ يت٠مظمر سمِّده هق: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 أم ويمذا، سم٤مًمٓمٕم٤مم يٜمِمٖمؾ أن: يٕمٜمل هٙمذا، يم٤من هؾ اًمٜمٌقي، اهلدي ُمداظمٚم٦م:

 يرضمع؟ صمؿ يّمكم، صمؿ رُم٘مف، يًد ُم٤م ي٠ميمؾ

 سملم سمٞمجٛمع إٟمف صحٞمح هذا ؿمؽ، سمال يٕمٜمل يممل هق اهلدي ىمْمٞم٦م. ٓ اًمِمٞمخ:

 يٙمتٗمل ٓ: يٕمٜمل يم٤من إذا ًمٙمـ قمِم٤مءه، ويتؿ يٕمقد، صمؿ يّمكم ويروح اًمتٛمر، ُمـ ًم٘مٞممت

 .ـمٕم٤مُمف ذم يًتٛمر أن ومٚمف سمذًمؽ،

 ي٘مقل أؾمت٤مذي داود، أيب ؾمٜمـ ذم احلدي٨م رواة أطمد ٟمٗمًف، احلدي٨م ذم ُمداظمٚم٦م:

وٍ   أبٞمؽ؟ يمٓمٕم٤مم ـمٕم٤مُمٝمؿ شمٔمـ وهؾ: ىم٤مل آظمر، ًمرا

 .يمذًمؽ ًمٞمس. ٓ اًمِمٞمخ:

 .أؾمت٤مذي ي٤م اًمٞمقم ـمٕم٤مُمٜم٤م أومم، سم٤مب وُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ؿمٞمئلم ُمٜمف يٓمٚمع ُمٜمف، يٓمٚمع ُم٤مذا هذا ًمٙمـ صحٞمح، اًمِمٞمخ:

 .اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ آىمتداء قمغم احل٨م وهق -اعمٝمؿ وهق-: إول اًمٌمء 

 ٕن ذاب، ذم أو ـمٕم٤مم ذم مَه ف يم٤من ُمـ قمغم جيري ٓ احلٙمؿ ذاك أن: اًمث٤مين واًمٌمء 

 يداومٕمف هق وٓ ـمٕم٤مم، سمحية صالة ٓ: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمٕمٚم٦م

 هدي قمـ ذيمرٟم٤م يمم هق اًمت٘مقى وشم٘مقى، ومتقى اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم: يٕمٜملش إظمٌث٤من

 .ي٠ميمؾ اًمٓمٕم٤مم ذم ُمِمٖمقل سم٤مًمف واطمد يم٤من إذا اًمٗمتقى ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 (22: 32: 22/ 146/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آمتحان وقت مع اجلامعة صالة وقت تعارض إذا احلؽؿ ما

 آخف وقمغم اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ: ُمداظمٚم٦م

 : سمٕمد أُم٤م وآه، وُمـ وأصح٤مسمف

 آُمتح٤من وىم٧م ُمع اجلمقم٦م صالة وىم٧م شمٕم٤مرض إذا: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل
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 ظمػًما؟ اهلل ضمزايمؿ اجلقاب ومم ُمٜمتّمٗمف، أو

 هذا وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م اًمنمع، قمغم ًمٞمس اعمٜمٝم٩م أصؾ أن :اجلواب اًمِمٞمخ:

 ومٌدهل اًمنميٕم٦م، أطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م يراع مل اعمٜم٤مه٩م ووٕم٧م اًمتل اعمدرؾم٦م هذه ُمثؾ دظمؾ اًمذي

 قم٤مُمل ُمثؾ أو طمٙمٛم٦م ومٝمٜم٤مك وًمذًمؽ ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م سم٤مًمت٤مزم أجًْم٤م اًمٕم٤مىم٦ٌم شمٙمقن أن ضمًدا

 يتٛمًؽ أن يريد وم٤مًمذي اًم٘مٌقر، سملم يٜم٤مم ومال ُمٙمرسم٦م ُمٜم٤مُم٤مت يرى أٓ يريد اًمذي: ي٘مقل ؿم٤مُمل

 ُمثؾ يرد ومال واٟمتٛمك ومٕمؾ إن وطمٞمٜمئذ اًمنميٕم٦م، خي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م أو شمٕمٚمٞمؿ إمم يٜمتٛمل ٓ سم٤مًمنميٕم٦م

 اًمّمحٞمح: اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمغم ًمٚمٕمٚمؿ اًمٓمٚم٥م يٌتدئ أن اعمرء ومٕمغم وًمذًمؽ...اًم١ًمال هذا

 .وم٤مؾمد ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سمٜمل وُم٤م ص٤مًمح، ومٝمق ص٤مًمح قمغم سمٜمل ُم٤م ٕنف

 (1/22:27:24 - اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

ـقة اجلامعة مع اإلعادة مرشوعقة ـافؾة ب  العن أو الصبح بعد ولق ال

 صغم: ومٚمم ؿم٤مب، همالم وهق ط اهلل رؾمقل ُمع صغم أنف إؾمقد، سمـ يزيد قمـ

:  وم٘م٤مل.  ومرائُّمٝمم شُمْرقَمدُ  هبم ومجلء هبم، ومدقم٤م اعمًجد، ٟم٤مطمٞم٦م ذم يّمٚمٞم٤م مل رضمالن إذا

 صغم إذا شمٗمٕمٚمقا، ٓ: »وم٘م٤مل. رطم٤مًمٜم٤م ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد: ىم٤مٓ!ش. ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمم ُم٤م»

: ومل آُم٤مم أدرك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ  ش. ٟم٤مومٚم٦م ًمف وم٢مٟمف ُمٕمف: ومٚمٞمّمؾ يّمؾِّ

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»  [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

: ىمٚم٧مش. »سمٛمٕمٜم٤مه... سمٛمٜمك اًمّمٌح ط اًمٜمٌل ُمع صٚمٞم٧م: ىم٤مل قمٜمف رواي٦م وذم»

 ؾم٤مىمف وإٟمم ىمٌؾ: قمٚمٞمف واًمٙمالم خترجيف ؾمٌؼ واحلدي٨مش.  أجْم٤م صحٞمح إؾمٜم٤مده٤م

 هل اًمّمالة أن وهل ومٞمف: اًمتل اًمزي٤مدة هبذه ؿمٕم٦ٌم قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ اعمّمٜمػ

 .وهمػمه احل٤ميمؿ قمٜمد صم٤مسمت٦م وهل ُمٜمك: وذم اًمّمٌح، صالة

 اًمٕمٍم: ويمذا اًمّمٌح سمٕمد وًمق ُمنموقم٦م: اجلمقم٦م ُمع اإلقم٤مدة أن قمغم دًٓم٦م وومٞمٝم٤م

 .وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ذه٥م وإًمٞمف احلؼ وهق

 (100/ 4) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح



   يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م)(   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 بدعة مجاعة دم الـقافؾ صالة اعتقاد

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اجلمقم٦م وأُم٤م اًمٗمرض ذم هذا: »اًم٤ًمسمؼ ىمقًمف قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم ؾم٤مسمؼ اًمًٞمد ىم٤مل صمؿ 

 ...ش.يمثر أو اجلٛمع ىمؾ ؾمقاء ُم٤ٌمطم٦م ومٝمل اًمٜمٗمؾ ذم

 شم٘مٞمٞمد ُمـ سمد ٓ أنف أرى وًمذًمؽ ُمٜمٗمردا يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من إٟمم ط شمٜمٗمٚمف قم٤مُم٦م ًمٙمـ: ىمٚم٧م

 ط هلديف خم٤مًمٗم٦م سمدقم٦م اًمٜمٗمؾ ذم آضمتمع وم٤مقمتٞم٤مد وإٓ إطمٞم٤من سمٌٕمض اعمذيمقرة اإلسم٤مطم٦م

 .4 – 0/  0ش اًمٗمت٤موى» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ طم٘م٘مف يمم اًمٖم٤مًم٥م

 ([077) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 لؾؿتـػؾني اجلامعة صالة

 أنف فمٜمف وهمٚم٥م آظمر، رضمؾ وضم٤مء راشم٦ٌم، ؾُمٜم٦م يّمكم رضمؾ يمذًمؽ ذم  اًم٤ًمئؾ:

ؿ وراح راشم٦ٌم، ؾمٜم٦م  يّمكم  ذًمؽ؟ ًمف يّمح ومٝمؾ مج٤مقم٦م، ُمٕمف يّمٚمٞمٝم٤م أنف سمٜمّٞم٦م ظمٚمٗمف ُيَتٛمِّ

  اعمّمكم؟ هذا يّمكم وأجـ

  يّمكم؟ أجـ اًمِمٞمخ:

 . هذا اعمًجد ذم يّمكم  اًم٤ًمئؾ:

 . سمٞمّمػم ُم٤م اًمِمٞمخ:

  اعمًجد؟ ظم٤مرج يم٤من وًمق  اًم٤ًمئؾ:

 . سمٞمّمػم اًمِمٞمخ:

  مج٤مقم٦م؟ سمٞمجقز ؾمٜم٦م، وراء ؾمٜم٦م أنف: يٕمٜمل سمٞمّمػم،  اًم٤ًمئؾ:

 .شمداقمل سمدون ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 42: 07/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 مجاعة دم الـافؾة صالة حؽؿ

 هذه ذيمرت إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم مج٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

 صمؿ مج٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة سم٤مب اًمٌخ٤مري سمقب: ىم٤مل قمكم ومرد اإلظمقان ٕطمد اعم٠ًمخ٦م

 اًمٚمٞمؾ؟ صالة ومٞمف اًمذي احلدي٨م ذيمر

 .اًمٜمٝم٤مر وصالة،ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؿمٞمخ ي٤م أن أؾمتٗمن أن٤م، ٓ اًم٤ًمئؾ:

 اجلمقم٦م صالة ينمع ٓ ٟم٘مقل، قمٚمٛمٞم٤م يٙمقن أن يٜمٌٖمل اجلقاب، شمًتٗمن اًمِمٞمخ:

 يمم اًمتداقمل ؾمٌٞمؾ قمغم يم٤من إذا اًمٜمٝم٤مر أو اًمٚمٞمؾ ذم ذًمؽ يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م اًمٜم٤مومٚم٦م ذم

 هق هذا، مج٤مقم٦م يّمكم سمٕمْمٝمؿ، ؾمٜم٦م ًمّمالة اعمًجد دظمٚمقا ، آٟمٗم٤م ًمٙمؿ صقرت

 وطمدي٨م اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وطمدي٨م قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ ذيمرَت  يمم ًمٙمـ، اًمتداقمل

، ط اًمٜمٌل وراء اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم صٚمقا  اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن ومٞمٝم٤م أطم٤مدي٨م هذه ُمًٕمقد اسمـ

 قمنمة إطمدى اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم صغم ط اًمٜمٌل أن روى أنف طمديثف ُمٕمروف  قم٤ٌمس اسمـ

 اًمٞممن سمـ طمذيٗم٦م وطمدي٨م، ريمٕم٦م قمنمة صمالث أظمرى رواي٦م هٜم٤مك يٙمقن ورسمم، ريمٕم٦م

 سمف وم٤مىمتدى، اًمٌ٘مرة سمًقرة اًمٚمٞمؾ ذم اًمّمالة اومتتح ط اًمٜمٌل أن ومٞمف ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 اًم٘مراءة طمذيٗم٦م وم٤مؾمتٓم٤مل آي٦م اح٤مئ٦م ىم٤مرب طمتك اًم٘مراءة أـم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف طمذيٗم٦م

: ىم٤مل يريمع اح٤مئ٦م رأس قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصؾ إذا سم٠منف ٟمٗمًف قمٚمؾ ًمٙمٜمف و

 صمؿ، ظمتٛمٝم٤م طمتك اًمٜم٤ًمء ؾمقر ىمراءة ذم أظمذ صمؿ، يمٚمٝم٤م اًمٌ٘مرة ىمرأ  طمتك وُم٣م، ومٛم٣م

 شمرى و، واطمدة ريمٕم٦م ذم اح٤مئدة ؾمقرة ىمرأ  صمؿ، ظمتٛمٝم٤م طمتك قمٛمران آل ؾمقرة إمم رضمع

 اح٤مئ٦م رأس إمم وصؾ إذا اًمًالم قمٚمٞمف أنف إُمر أول ذم ٟمٗمًف قمٚمؾ ح٤م طمذيٗم٦م اًمرضمؾ

 سم٠من ٟمٗمًف يٕمٚمؾ يٕمد ومل ًمٚمقاىمع اؾمتًٚمؿ، ومٛم٣م صم٤مٟمٞم٦م ُم٤مئ٦م ىم٤مل رسمم ومٛم٣م ؾمػميمع

 ريمع صمؿ، واطمدة ريمٕم٦م ذم اًمٓمقال اًمًقر هبذه صغم طمتك، اًم٘مراءة ؾمٞمخٗمػ اًمرؾمقل

 ىمري٤ٌم ىمٞم٤مُمف ومٙم٤من اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع صمؿ، ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌم ريمققمف ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمًجدشملم سملم ضمٚمس صمؿ، اًمث٤مين ىمٞم٤مُمف ُمـ ىمري٤ٌم ؾمجقده ومٙم٤من ؾمجد صمؿ ريمققمف ُمـ

 طمذيٗم٦م وصغم ًمٞمؾ ىمٞم٤مم هذا، ريمٕم٦م صغم طمتك هٙمذا، ؾمجقده ُمـ ىمري٤ٌم ضمٚمقؾمف ومٙم٤من
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 اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ىمّم٦م يمذًمؽ، اًمؽماويح يمّمالة يٙمـ مل هذا ًمٙمـ ظمٚمٗمف

 ُم٤مذا ىم٤مًمقا ، ؾمقء سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك: وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل وراء ًمٞمٚم٦م صٚمٞم٧م: ىم٤مل اًمذي قمٜمف

 سمّمدوم٦م شمداقمل سمٖمػم هذا، اًم٘مراءة ًمٓمقل، وأضمٚمس أدقمف أن مهٛم٧م: ىم٤مل مهٛم٧م؟

 أن قمـ وراءه ي٘متدي آظمر  وم٘م٤مم اًمٚمٞمؾ ذم يّمكم ىم٤مم إٟم٤ًمن ُمثال سملم ومٗمرق يٕمٜمل،

 إظمػم اًمٜمّمػ سمٕمد ٟم٘مقم اهلل ؿم٤مء وإن اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م أن ٟمحـ: وي٘مقل يتٕم٤مهدوا

 .اًمًٜم٦م ظمالف هذا مج٤مقم٦م وٟمّمكم اًمٚمٞمؾ ُمـ

 (3 ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 
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 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 اإلظمقة أطمد ي٠ًمل اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شَمْٙمَرار ُم٠ًمخ٦م ذم: ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف؟ اًمرد هق ُم٤م صحٞمحف، ذم اًمٌخ٤مري رواه اًمذي أنس أثر قمـ

 اجلقاب؟ هق ُم٤م شمريد أن٧م ـمٌٕم٤ًم، :اجلواب

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ذم إثر هذا أنّ  اًمٜمٔمر، ُأْخِٗم٧َم  أن ُأريد: أوًٓ  قمٚمٞمف، َٟمرد ٓ ٟمحـ أُم٤م اًمِمٞمخ:

ٜمد اًمّمحٞمح ظم٤مرج ذم ُأؾْمٜمِدَ  ًمٙمٜمف سمٛمًٜمد، وًمٞمس ُمٕمٚمؼ اًمٌخ٤مري صحٞمح ًَّ  سم٤مًم

 .أنس قمـ صم٤مسم٧م ومٝمق اًمّمحٞمح،

 ُمـ اًمًٚمػ قمٚمٞمف يم٤من ح٤م اشم٤ٌمقم٤مً  شمٌٜمٞمٜم٤مه، اًمذي سم٤معمقوقع قمالىم٦م ًمف ًمٞمس ًمٙمـ

قا  اًمذيـ إرسمٕم٦م، إئٛم٦م ٕيمثر اشم٤ٌمقم٤مً  صمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م  شمٙمرار شُمنمع ٓ أنف قمغم َٟمّم 

 .اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م

ع ٓ اًمذي  اعمًجد هذا: -أجْم٤مً - هلؿ شمٌٕم٤مً  ٟم٘مقل ًمٙمٜمٜم٤م   اجلمقم٦م، شمٙمرار ومٞمف شُمنْمَ

 هق اجلمقم٦م شمٙمرار ومٞمف شمنمع ٓ اًمذي اعمًجد ُمقاصٗم٤مت، ًمف وإٟمم ُمًجد، يمؾ ًمٞمس

 .راشم٥م ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد

 يمم ومرادى يّمٚمقن صغم ىمد اإلُم٤مم ووضمدوا مج٤مقم٦م إًمٞمف دظمؾ إذا اعمًجد هذا 

 ش.إم يمت٤مب» ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل

 صالة ومٞمف شُمْٙمره ُمًجد يمؾ ًمٞمس أنف: ومحقامه٤م اًمٚمذيـ اًمنمـملم هذيـ قمرومٜم٤م إذا 

 .اًمنمـملم هبذيـ ُمًجد وإٟمم اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م

 إُم٤مم ًمف يم٤من اعمًجد هذا أن إثر هذا ذم ًمٞمس ُم٤مًمؽ، سمـ أنس أثر إمم ورضمٕمٜم٤م

 .إـمالىم٤مً  سم٤معمقوقع قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس: وطمٞمٜمئذٍ  راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م،

 شَمقومَّر ُمًجد ذم وإٟمم ُمًجد، يمؾ ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٙمراه٦م ٟمحـ ٟم٘مقل ٓ ٕنٜم٤م 
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 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا اًمراشم٥م، واعم١مذن اًمراشم٥م، اإلُم٤مم: -ذيمراً – اًم٤ًمسم٘م٤من اًمنمـم٤من ومٞمف

 وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم مج٤مقم٦م ي٘مٞمؿ أن ًمإلٟم٤ًمن ممٙمـ: أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ

 دُمِمؼ ُمـ ؾم٤مئراً  يمٜم٧م طمٞمٜمم ٟمٗمز ُمـ أقمرف أن٤م قمذر، ًمف يٙمقن ًمٙمـ راشم٥م، ُم١مذن

 ومٞمف اعمًجد، ٟمراىم٥م ُمًجدًا، ومٜمدظمؾ اًمٓمريؼ، ذم اًمّمالة شمدريمٜم٤م يم٤مٟم٧م طمٚم٥م، إمم

 وضمدٟم٤م وم٢من ،-احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م -ىمري٦م ذم واعمًجد- واٟمتٝمقا، صٚمقا  اًمٜم٤مس ٕن أطمد؟

 اعمحذور ٕن اعمًجد، ُمـ زاوي٦م ذم َصّٚمٞمٜم٤م ٟمجد مل وإن ومرادى، صٚمٞمٜم٤م هٜم٤مك ٟم٤مؾم٤مً 

 اعم١ممل، اًمقاىمع هذا يتح٘مؼ أن هق اجلمقم٦م، سمتٙمرار اًم٘مقل ُمـ ي٘مع أن ُيـخِمك اًمذي

 .وهٜم٤مك هٜم٤م اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم اعمقضمقد

 يمٜم٤م يُمٚمِّف، اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اعم٤ًمضمد أيمؼم ُمـ دُمِمؼ، ذم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد 

 قمٍم، صالة ُيَّمّٚمقن مج٤مقم٦مً  أن٤مؾم٤مً  وٟمجد اعمٖمرب، ُمـ ىمري٤ٌمً  اًمٕمٍم صالة سمٕمد ٟمدظمؾ

 جلمقم٦م شمٗمريؼ هذا ذم ،-اعمٖمرب سملم وُم٤م اًمٕمٍم سملم ُم٤م ُأىِمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ أقمٚمؿ اهلل-

 .اعمًٚمٛملم

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمدم ُمـ وم٤محِلْٙمَٛم٦م 

 هق يمم- اعمًٚمٛمقن شم٤ًمهؾ ُم٤م وم٢مذا إومم، اجلمقم٦م شمٙمثػم قمغم اعمح٤مومٔم٦م هق راشم٥م،

دوا اًمٞمقم، واىمع  متتٚمئ ٓ اعم٤ًمضمد دمد وًمذًمؽ إومم، اجلمقم٦م ىَمٚم٧َّم ،-اجلمقم٤مت قَمدَّ

 اجلٛمٕم٦م يّمٚمقن اعمًٚمٛملم ُمـ ثػماً يم ٕن اجلٛمٕم٦م يقم سمخالف اجلمقم٤مت ذم سم٤معمّمٚملم

تِٝم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم اجلمقم٦م يمثرة أؾم٤ٌمب ُمـ ًمٙمـ وم٘مط،  هق اخلٛمس، اًمّمٚمقات ذم وىِمٚمَّ

 وؾمد اًمذريٕم٦م، ؾمد سم٤مب ومٛمـ إومم، اجلمقم٦م سمٕمد ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت ُيَّمّٚمقن أهنؿ

 .إول اإلُم٤مم سمٕمد صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مٍ  قم٘مدُ  ُُمٜمِعَ  إومم، اجلمقم٦م شم٘مٚمٞمؾ

رَُت٤م اًمتل اًمّمقرة ُمثؾ ومٗمل  ٟمٕمٚمؿ ُمًجداً، ودظمٚمٜم٤م -ُمثالً – ُم٤ًمومريـ يمٜم٤م إذا: آٟمٗم٤مً  َصقَّ

 وٓ وٟمٜمٍمف، ٟمّمكم ومراح اعمًجد، ذم يقضمد أطمد ُم٤م ًمٙمـ راشم٤ٌمً، وُم١مذٟم٤مً  راشم٤ٌمً، إُم٤مُم٤مً  ًمف أن

 اًمتل اًمّمالة شمٚمؽ ذم أنس ووع يٙمقن أن ومٛمٛمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م هذه عمثؾ أثراً  هٜم٤مك ُٟمٌِْ٘مل

 .ذًمؽ همػم يٙمقن أن ويٛمٙمـ ٟمحـ، ٟمالطمٔمف ُم٤م ٓطمظ صاله٤م،
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 ًمذاك وصػ ومٞمف يقضمد ٓ إثر هذا أن -اطمتمل أىمّؾ  قمغم- ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمذي ًمٙمـ 

 ُمـ صم٧ٌم ُم٤م إثر، هبذا ُيٜمَْ٘مض ومال: وًمذًمؽ راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف يم٤من وأنف اعمًجد،

ومم، اًم٘مرون ذم اعمًٚمٛملم شمٕم٤مُمؾ ومم اجلمقم٦م قمغم حم٤مومٔمتٝمؿ ذم ٕا  .ٕا

ر صمؿ  -اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ًمنمقمٞم٦م دًمٞمالً  ومٞمف أن ومروٜم٤م ًمق -إثر هذا يٜم٤مىمض سمم ُٟمَذيمِّ

 ظمرج أنف -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد أثر اعمذيمقرة، اًمَٗمَروٞم٦م ُمع يٕم٤مروف

 ُمـ خيرضمقن سم٤مًمٜم٤مس وإذا أذيمر، ومٞمم اًمٔمٝمر ًمّمالة اعمًجد إمم ًمف ص٤مطمٌلم ُمع

 ذم ومّمغم رضمع وإٟمم اعمًجد، هبؿ دظمؾ ومم اجلمقم٦م، صالة وم٤مشم٧م: يٕمٜمل اعمًجد،

 إٓ سمٞمتف، ذم اعمرء صالة أومْمؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقَل  ي٘مٞمٜم٤مً  يٕمٚمؿ وهق اًمدار،

 ٓ أنف يٕمٚمؿ مج٤مقم٦م؟ اعمًجد ذم ويّمكم اعمًجد يدظمؾ أن ُمٜمٕمف اًمذي ومم ،شاعمٙمتقسم٦م

 اًمدار، ذم مج٤مقم٦مً  يّمكم أن آصمر وًمذًمؽ اإلُم٤مم، ومٞمف صغم ُمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمنمع

 -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمٜم٦م ضمرت هٙمذا ٕنف اعمًجد، ذم مج٤مقم٦مً  يّمكم أن قمغم

 اعمًجد، دظمٚمقا  إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من: »اًمٌٍمي احلًـ ىم٤مل يمم واًمّمح٤مسم٦م،

 قمـ ىمقّي  سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه إثر وهذا ،شومرادى صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ووضمدوا

ٚمَّٛم٦م، ىمْمٞم٦م سم٠منف ومذيمره اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم وشَمٌٜم٤ّمه  اًمٌٍمي، احلًـ ًَ  إدًم٦م ُمـ: وم٘م٤مل ُُم

 َصّٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا: »ىمقًمف هب٤م ُي١َميد اًمتل

 ىمد وَأن٤َّم: »ىم٤مل ،شاًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف: »ىم٤مل اًم٥ًٌم ذيمر صمؿ ،شومرادى

 ومرادى، ومَّمّٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦مً  أن: طمٗمٔمٜم٤م

ُٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد : مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرةً  اعمًجد ذم ُيـَجٛمِّ  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

ُٕمقا  أن يمرهقا   اعمٕمٜمك، سيح وهق اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم يمالم هذا ُمرشملم، ُمًجدٍ  ذم ُيـَجٛمِّ

 . اعمّمٜمػ ذم ؿمٞمٌف أيب اسمـ رواه اًمذي سم٤مٕثر آؾمتدٓل وسيح

 :..( 74: 77/  8/ واًمٜمقر اهلدى)
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 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 صٚمقا  ىمد ُمًجدا دظمؾ أنف أنس قمـ ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد إثرم روى: »... ىمقًمف 

 ش.مج٤مقم٦م هبؿ ومّمغم وأىم٤مم هبؿ وم٠مذن رضمال وم٠مُمر ومٞمف

 سمف يًتدل وىمد قمٜمف صحٞمح سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ووصٚمف اًمٌخ٤مري قمٚم٘مف ىمد: ىمٚم٧م

 :ُٕمريـ ومٞمف طمج٦م وٓ اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م صالة شمٕمدد ضمقاز قمغم سمٕمْمٝمؿ

 .ُمقىمقف أنف: األول

 اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد وهق ُمٜمف أوم٘مف هق ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ظم٤مًمٗمف ىمد أنف: الثاين

ش اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين وقمٜمف 4884/  329/  0ش اعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد ومروى قمٜمف

ٜمد 9482 ؾمقد قمٚم٘مٛم٦م أن إسمراهٞمؿ قمـ طمًـ سًم  اعمًجد إمم ُمًٕمقد اسمـ ُمع أىمٌال وٕا

 .هبم صغم صمؿ... اًمٌٞم٧م إمم هبم ومرضمع صٚمقا  وىمد اًمٜم٤مس وم٤مؾمت٘مٌٚمٝمؿ

 اًمٌٞم٧م ذم ُمًٕمقد اسمـ مجع ح٤م ُمٓمٚم٘م٤م ضم٤مئزة اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق

 .ُمٕمٚمقم هق يمم أومْمؾ اعمًجد ذم اًمٗمريْم٦م أن ُمع

 روى ُم٤م ًمف يِمٝمد وم٤مٟمف اعمرومقع طمٙمؿ ذم إثر هذا أن قمغم يدل ُم٤م وضمدت صمؿ

 أن أبٞمف قمـ سمٙمرة أيب سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ سمؽمىمٞمٛمل - 3749ش إوؾمط» ذم اًمٓمؼماين

 إمم وممل صٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس ومقضمد اًمّمالة يريد اعمديٜم٦م ٟمقاطمل ُمـ أىمٌؾ ط اهلل رؾمقل

 :وىم٤مل. هبؿ ومّمغم أهٚمف ومجٛمع ُمٜمزًمف

 ش.اإلؾمٜم٤مد هبذا إٓ سمٙمرة أيب قمـ يروى ٓ»

   :37/  0 اهلٞمثٛمل وىم٤مل طمًـ وهق: ىمٚم٧م

 ش.صم٘م٤مت ورضم٤مًمفش إوؾمط» وش اًمٙمٌػم» ذم اًمٓمؼماين رواه» 

 إُم٤مم ًمف ًمٞمس ُمًجد ذم يم٤مٟم٧م قمٜمف اهلل ريض أنس أىم٤مُمٝم٤م اًمتل اجلمقم٦م وًمٕمؾ
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 يتٗمؼ وسمذًمؽ ي٠ميت ح٤م شمٙمره ٓ اعمًجد هذا ُمثؾ ذم إقم٤مدَت٤م وم٢من راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م

 .خيتٚمٗم٤من وٓ إثران

 اإلُم٤مم يمالم هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إئٛم٦م يمالم ُمـ قمٚمٞمف وىمٗم٧م ُم٤م وأطمًـ

 سمف ـم٤مل وًمق آظمتّم٤مر ُمـ رء ُمع ٟم٘مٚمف ُمـ سم٠مس وٓ قمٜمف اهلل ريض اًمِم٤مومٕمل

 :146/  1ش إم» ذم قمٜمف اهلل ريض ىم٤مل قمٜمف اًمٜم٤مس أيمثر وهمٗمٚم٦م ٕمهٞمتف ٟمٔمرا  اًمتٕمٚمٞمؼ

 همػمه مج٤مقم٦م ُمًجد أتك وم٢من اًمّمالة ومٗم٤مشمتف ومٞمف جيٛمع ُمًجد ًمرضمؾ يم٤من وإن»

 إُم٤مم ًمٚمٛمًجد يم٤من وإذا ومحًـ، ُمٜمٗمردا ُمًجده ذم وصغم ي٠متف مل إن إزم أطم٥م يم٤من

 ومٞمف يّمٚمقا  أن أطم٥م وٓ ومرادى، صٚمقا  اًمّمالة ومٞمف رضم٤مٓ أو رضمال ومٗم٤مشم٧م راشم٥م

 ومٕمؾ مم٤م ًمٞمس ٕنف هلؿ ذًمؽ يمره٧م وإٟمم ومٞمف، اجلمقم٦م أضمزأَتؿ ومٕمٚمقا  وم٢من مج٤مقم٦م،

 يم٤من إٟمم ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يمره ُمـ يمراهٞم٦م وأطم٥ًم سمٕمْمٝمؿ، قم٤مسمف ىمد سمؾ ىمٌٚمٜم٤م اًمًٚمػ

 وُمـ هق ومٞمتخٚمػ اجلمقم٦م إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة قمـ رضمؾ يرهم٥م وأن اًمٙمٚمٛم٦م ًمتٗمرىم٦م

 اظمتالف هبذا ومٞمٙمقن ومجٛمٕمقا  دظمٚمقا  ىمْمٞم٧م وم٢مذا اًمّمالة وىم٧م ذم اعمًجد قمـ أراد

 وم٠مُم٤م وُم١مذن، إُم٤مم ًمف ُمًجد يمؾ ذم هذا أيمره وإٟمم اعمٙمروه، وومٞمٝمم اًمٙمٚمٛم٦م وشمٗمرق

 إُم٤مم ًمف يٙمقن وٓ راشم٥م ُم١مذن ومٞمف ي١مذن ٓ ٟم٤مطمٞم٦م أو اًمٓمريؼ فمٝمر قمغم سمٜمل ُمًجد

 وصٗم٧م اًمذي اعمٕمٜمك ومٞمف ًمٞمس ٕنف ذًمؽ أيمره ومال ويًتٔمٚمقن اح٤مرة ومٞمف ويّمكم راشم٥م

 :ىم٤مل همػمه إُم٤مُم٤م ومٞمتخذون رضمؾ إُم٤مُم٦م قمـ رضم٤مل يرهم٥م وأن اًمٙمٚمٛم٦م شمٗمرق ُمـ

 سمح٤مل  مج٤مقم٦م قمغم ي٘مدر وهق وطمده دمقز ٓ اًمرضمؾ صالة: أىمقل أن ُمٜمٕمٜمل وإٟمم

 صالشمف، اعمٜمٗمرد دمزي ٓ: ي٘مؾ ومل اعمٜمٗمرد صالة قمغم اجلمقم٦م صالة ط اًمٜمٌل شمٗمْمٞمؾ

 يم٤مٟمقا  وىمد ُمٜمٗمرديـ سمٕمٚمٛمف ومّمٚمقا  اًمّمالة ُمٕمف رضم٤مٓ وم٤مشم٧م ىمد أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م

، أن قمغم ىم٤مدريـ  ومّمغم اعمًجد ومج٤مؤوا ىمقُم٤م اجلمقم٦م ذم اًمّمالة وم٤مشم٧م ىمد وأن جيٛمٕمقا

 واطمد يمؾ ومّمغم اعمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ُمٜمٗمردا ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ

 ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  ًمئال يمرهقا  وإٟمم ُمٜمٗمردا ُمٜمٝمؿ

 :ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ قمـ ُمقصقٓ ضم٤مء ىمد اًمّمح٤مسم٦م قمـ اًمِم٤مومٕمل قمٚم٘مف وُم٤م
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 ش.ومرادى صٚمقا  ومٞمف صكم وىمد اعمًجد دظمٚمقا  إذا ط حمٛمد أصح٤مب يم٤من»

 .004/  0 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 :طمٜمٞمٗم٦م أبق وىم٤مل

 ش.راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة جيقز ٓ»

 .ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـش اعمدوٟم٦م» ذم وٟمحقه

 وهق اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط اعمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة يمراه٦م قمغم وم٤مجلٛمٝمقر وسم٤مجلٛمٚم٦م

ش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »اعمِمٝمقر احلدي٨م هذا يٕم٤مرض وٓ احلؼ

 اجلمقم٦م ذم ط ُمٕمف صٚمقا  يم٤مٟمقا  اًمذيـ أطمد ط اًمرؾمقل طمض ومٞمف ُم٤م هم٤مي٦م وم٢من

 ذم هق إٟمم وسمحثٜم٤م ُمٗمؽمض وراء ُمتٜمٗمؾ صالة ومٝمل شمٓمققم٤م وراءه يّمكم أن إومم

 شمٚمؽ قمغم هذه ىمٞم٤مس جيقز وٓ إومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اعمٗمؽمض وراء ُمٗمؽمض صالة

 :وضمقه ُمـ اًمٗم٤مرق ُمع ىمٞم٤مس ٕنف

ومم اًمّمقرة أن: األول  وضمقد ُمع شم٘مريرا  وٓ إذٟم٤م ٓ ط قمٜمف شمٜم٘مؾ مل ومٞمٝم٤م اعمختٚمػ ٕا

   .اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م أوم٤مدشمف يمم ط قمٝمده ذم اعم٘مت٣م

 إذا اًمٜم٤مس ٕن اعمنموقم٦م إومم اجلمقم٦م شمٗمريؼ إمم شم١مدي اًمّمقرة هذه أن: الثاين 

 شمٗمقَتؿ ٓ أهن٤م قمٚمٛمقا  وإذا اجلمقم٦م ومتٙمثر يًتٕمجٚمقن اجلمقم٦م شمٗمقَتؿ أهنؿ قمٚمٛمقا 

 ذم اعمحذور هذا ُمـ رء وًمٞمس ُمٙمروه اجلمقم٦م وشم٘مٚمٞمؾ اجلمقم٦م ومت٘مؾ يت٠مظمرون

 قمغم سم٤محلدي٨م آؾمتدٓل جيقز ومال اًمٗمرق ومث٧ٌم ط اهلل رؾمقل. أىمره٤م اًمتل اًمّمقرة

 .ط هديف ُمـ اعمت٘مرر ظمالف

 اًمٜمٞم٦م وذم اًمتٕمٚمٞمؼ هذا ًمف يتًع ٓ أوؾمع ذطم٤م يتٓمٚم٥م اًمٌح٨م هذا وم٢من... وسمٕمد

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ًمتحريره٤م أوومؼ أن ومٕمًك رؾم٤مًم٦م ذًمؽ ذم أمجع أن

 ([177) ص اعمٜم٦م مت٤مم]
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 إوىل اجلامعة أدرك ممـ إمامفا كان إذا الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 هؾ ًمف، ُيؼ ومٝمؾ اٟمتٝم٧م، ىمد اًمّمالة ووضمد اعمًجد إمم رضمؾ ضم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 ش.هذا قمغم ومٞمتّمدق رضمؾ أٓ» :حلدي٨م سمٛمًٌقق ي٠متؿ أن جيقز

 اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م قمالىمف ًمف إًمٞمف، أذت اًمذي احلدي٨م: طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 .سم٤معم٘متدي آىمتداء وهق ؾم١ماًمؽ، قمغم ُمٜمف اًمتٛمثؾ ويٛمٙمـ

 صغم ط اًمٜمٌل أن ُمٜم٤مؾمٌتفش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »طمدي٨م

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل يّمكم، أن يريد اعمًجد دظمؾ رضمؾ ضم٤مء صغم، أن سمٕمد يقُم٤ًم،

 وذمش هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ُمٕمف ُيَّمّٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ ٕصح٤مسمف واًمًالم

 ش.ُمٕمف وصغم رضمؾ وم٘م٤مم ُمٕمف، ومٞمّمكم هذا، قمغم يتجر: » رواي٦م

 ُمـ يمثػم ذم شُمٗمٕمؾ اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م ضمقاز يٗمٞمده سم٠منف اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم يتقهؿ

ُمٝمؿ اًمراشم٥م، اإلُم٤مم صغم وىمد اعمًجد، يدظمٚمقن صمالصم٦م اصمٜملم اًمٞمقم، اعم٤ًمضمد  وَمَٞمت٘مدَّ

 .ويّمكم أطمُدهؿ

 اجلمقم٤مت شمتٕمدد وهٙمذا ويّمكم، واطمد يت٘مدُمٝمؿ -أجْم٤مً - صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م شم٠ميت صمؿ

ُتٝمؿ اًمقاطمد، اعمًجد ذم  هبذه إـمالىم٤مً  قمالىم٦م ًمف[ وًمٞمس] احلدي٨م، هذا ذًمؽ ذم طُمجَّ

  ح٤مذا؟ آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اجلمقم٤مت،

 سمؾ ُمٜمف، وسمٛمرأى اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم قُمِ٘مَدت اًمتل اجلمقم٦م ٕن

 اجلمقم٦م هذه آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م وأذٟم٤م اًمٞمقم، شم٘مع اًمتل اجلمقم٤مت هذه هل ًمٞمس ُمٜمف، سَمَحّض 

 هل اجلمقم٦م هذه اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع صغم يم٤من اًمذي سم٤مًمرضمؾ اٟمٕم٘مدت اًمتل

 وم٤مشمتف اًمذي اًمرضمؾ هبذا ُم٘متدي٤مً  صغم اًمذي ٕن ومريْم٦م: مج٤مقم٦م وًمٞم٧ًم ٟمٗمؾ، مج٤مقم٦م

 شمٙمقن وسم٤مًمت٤مزم ٟم٤مومٚم٦م، صالة ومّمالشمف اًمرضمؾ، ذاك ظمٚمػ يتٜمٗمؾ هذا اجلمقم٦م صالة

ده هذا يقوح واًمذي ٟم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م  هبذا آؾمتدٓل يّمح ٓ أنف وُي١َميمِّ

 رضمؾ هٜم٤مك ٕن سيح: احلدي٨م أن اًمٞمقم، شُمٗمٕمؾ اًمتل اجلمقم٤مت هذه قمغم احلدي٨م
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ق، ق ورضمؾ ُُمَتّمدِّ  هذان ومٞمٝم٤م ًمٞمس أن، شم٘م٤مم اًمتل اجلمقم٤مت قمٚمٞمف، ُمتّمدَّ

ق اًمقصٗم٤من، ق ُمتّمدِّ  رضمؾ أٓ» ط اًمرؾمقل يمٚمٛم٦م ُمـ ٟمٗمٝمؿ وٟمحـ قمٚمٞمف، وُمتّمدَّ

ق أن ،شُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق ق وأن همٜمل، اعمَُتَّمدِّ  ومٛمـ وم٘مػم، قمٚمٞمف اعمَُتَّمدَّ

ق هق ق هق وُمـ اعمَُتّمدِّ  اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع صغم ىمد يم٤من اًمذي قمٚمٞمف؟ اعمَُتَّمدَّ

 ؿمؽ سمال هق درضم٦م، وقمنميـ ؾمٌٕم٤مً  أو وقمنميـ، مخ٤ًمً  اجلمقم٦م ومْمٞمٚم٦م وايمت٥ًم

 صغم ىمد قمٚمٞمف، شَمَّمّدق اًمذي ومٝمذا اًمٗم٘مػم، هق اجلمقم٦م هذه وم٤مشمتف اًمذي وهذا اًمٖمٜمل،

 .قمٚمٞمف اعمتّمَدق هق وم٢مذاً  اًمٗمريْم٦م، هذه وم٤مشمتف هذا اجلمقم٦م، ُمع اًمٗمريْم٦م

 ومت٘مدُمٝمؿ مجٞمٕم٤ًم، اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اعمًجد، إمم أرسمٕم٦م صمالصم٦م يدظمٚمقا  ًَمـّم : وم٤مٔن

ق َُمـ أطمدهؿ،  اجلمقم٦م، وم٤مشمتٝمؿ يمٚمٝمؿ ح٤مذا؟ وم٘مراء، يمٚمٝمؿ أطمد، ٓ قمٚمٞمٝمؿ؟ اعمَُتَّمدِّ

 .درضم٦م وقمنمون ؾمٌع وم٤مَتؿ

 اًمقاىمع ذم هذا اًمٞمقم، شم٘مع اًمتل اجلمقم٤مت هذه قمغم وشمٓمٌٞم٘مف احلدي٨م ضَمرّ : وم٢مذاً 

ق ُيالطمظ أن: هق رء وأووح يتحٛمؾ، ٓ ُم٤م احلدي٨م حتٛمٞمؾ ق ُُمَتَّمدِّ  وُُمَتَّمدَّ

 ُمٗمؽِمض يم٤من هٜم٤مك سمٞمٜمم ُُمْٗمؽِموقن، يمٚمٝمؿ ٕهنؿ اجلمقم٦م: هذه ذم يقضمد ٓ هذا قمٚمٞمف،

ؾ اإلُم٤مم، وهق ق وهق وُمتٜمٗمِّ  .قمٚمٞمف اعمُـَتَّمدِّ

 ىمد يم٤من ُمـ أنف: »وهمػُمه اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل يمم هق احلدي٨م، هبذا وم٤مؾمتدٓل هلذا

 ُمع اًمّمالة شمٚمؽ يٕمٞمد أن ًمف هؾ أظمرى، مج٤مقم٦م طمي صمؿ اجلمقم٦م، ُمع اًمَٗمرض صغم

 .اًمدًمٞمؾ هق وهذا. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اعمنموقم٦م، اجلمقم٦م ؟شإظمرى اجلمقم٦م

. ٟمٕمؿ: اجلقاب اًمٗمريْم٦م، صٚمقا  ُم٤م مج٤مقم٦مً  َي١ُمم أن ًمف هؾ اًمٗمريْم٦م، صغم ُمـ أو

 ذم يمم– ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ يم٤من طمٞم٨م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع هذا ٕن

 إمم يذه٥م صمؿ ،ط اًمٜمٌل اءور أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم يم٤من -اًمٌخ٤مري صحٞمح

 أنف يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  اًمٕمِم٤مء، صالة ذم ي١مُمٝمؿ أي اًمّمالة، ٟمٗمس هبؿ ومٞمّمكم ىمٌٞمٚمتف،

 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ يّمكم سم٠منف ضمٝم٦م ُمـ ومٞمٕمرومقن وَأىْمَقاهؿ، وأقمٚمٛمٝمؿ أوم٘مٝمٝمؿ

 .اًمٕمِم٤مء صالة هبؿ ومٞمّمكم إًمٞمٝمؿ، يٕمقد طمتك ومٞمٜمتٔمروٟمف
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 ًمف هل: »قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر وهق احلدي٨م، راوي ىم٤مل

 .جيقز ومٝمذا وم٠مقم٤مده٤م، َصّٚمـك ىمد يم٤من ومٛمٕم٤مذ ،شومريْم٦م هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م

 اًمّمالة شمٚمؽ ُمٕمٝمؿ يّمكم أظمرى، مج٤مقم٦م ومقضمد اًمٗمريْم٦م صغم عمـ جيقز يمذًمؽ 

 .ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن ًمٙمٜمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م،

 ،ط اًمٜمٌل أنش اعمقـم٠م» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م أدًم٦م، اًمّمقرة هذه وقمغم 

 صالة صغم اعمٙم٤من، ذًمؽ ذم اًمٞمقم اعمٕمروف اخلػم ُمًجد ذم اًمقداع طمج٦م ذم صغم

 ذم يِمؽميم٤م مل أهنم قمغم َوْوُٕمٝمم يدل ٟم٤مطمٞم٦ًم، اٟمتحٞم٤م ىمد رضمٚملم وضمد ؾمٚمؿ ح٤م اًمٗمجر،

ٚمَِٛملم؟ أوًمًتم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف هلم وم٘م٤مل اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة ًْ  ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  ُُم

 ذم صّٚمٞمٜم٤م يمٜم٤م إٟم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن يٛمٜمٕمٙمم ومم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل

 وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ، ومٚمٞمّمكم اجلمقم٦م ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف، ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل ِرطَم٤مًمٜم٤م،

 ش. ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن

 أٓ: »ط اًمرؾمقل ًمِـَحّض  اؾمتج٤مسم٦م وىم٤مم اًمرؾمقل، ُمع صغم يم٤من اًمذي اًمّمح٤ميب ومٝمذا

 .ٟم٤مومٚم٦م اًمّمالة ٟمٗمس ُمٕمف صغمش ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ

– واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م ىمري٥م أو اًمّمقرة هذه قمغم إدًم٦م ُمـ يمذًمؽ

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل -اًمٖمٗم٤مري ذر أيب طمدي٨م ُمـ ،ُمًٚمؿ صحٞمح ذم يمم

رون رواي٦م وذم اًمّمالة، ُيِٛمٞمُتقن أُمراء قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»  وم٢مذا وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ صٚمقه٤م صمؿ وىمتٝم٤م، ذم اًمّمالة أنتؿ وَمَّمّٚمقا  ذًمؽ، رأجتؿ

 اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمغم -ُمٓمٚم٘م٤مً – يدل ٓش ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ»

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل َأىمَّره٤م اًمتل اًمّمقرة قمـ صقرَت٤م ٓظمتالف واًمث٤مًمث٦م،

 : وهق اًم١ًمال، أصؾ إمم ٟمٜمت٘مؾ أن أُمٙمٜمٜم٤م: هذا قُمِرَف  إذا

 سمريمٕمتلم، أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  يم٤من أطمدهؿ وىم٤مم اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ وىمد اعمًجد، دظمؾ رضمؾ

  اعمًٌقق؟ هبذا ي٘متدي أن اًمداظمؾ هلذا ومٝمؾ

 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شُمٕمرف ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أن واًم٥ًٌم ٓ، :اجلواب
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 . قمٜمف اجلقاب قمرومٜم٤م احلدي٨م وهذا

 :..(47: 03/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 

 معف يدخؾ ففؾ إخر التشفد دم واإلمام ادسجد دخؾ رجؾ

 الثاكقة؟ اجلامعة يـتظر أم الصالة دم

د ذم واإلُم٤مم وضمئ٧م اعمًجد، إمم ذه٧ٌم ُمداظمٚم٦م:  ومٞمف وأفمـ إظمػم، اًمَتَِمٝم 

 اًمتِمٝمد ذم وهق اإلُم٤مم ُمع اًمتِمٝمد ذم أدظمؾ هؾ ؾمت٘مقم، مج٤مقم٦م ومٞمف آُمؾ أو.. مج٤مقم٦م

 مج٤مقم٦م؟ وُأَصكمِّ  مج٤مقم٦م أنتٔمر أم إظمػم،

 اجلمقم٦م هل ٕهن٤م اًم٘م٤مئٛم٦م: اجلمقم٦م هذه إمم وَمَتٜمَْْمؿ اعمًجد شم٠ميت طمٞمٜمم ٓ، اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل اجلمقم٦م هذه شمتٌع اًمتل اجلمقم٤مت، ُمـ ذًمؽ ؾمقى وُم٤م اعمنموقم٦م،

 أتٞمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد إومم، اجلمقم٦م هل اعمنموقم٦م اجلمقم٦م ُمنموقم٦م،

 أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر، اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة،

،  ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا

 مج٤مقم٦م، صالة ًمف ومٞمُْٙمَت٥م اًمًالم، ىمٌؾ وًمق اإلُم٤مم، صالة ُمـ أدرك ُمٝمم وم٤معمًٚمؿ 

 .ُمتٗم٤موشم٦م سمٜم٥ًم وًمٙمـ

 يدرك يم٤مًمذي وومْمٚمف ؿم٠منف ًمٞمس اإلطمرام، شمٙمٌػمة ُمع اجلمقم٦م صالة يدرك اًمذي 

 ُمـ يًتح٘مف ُم٤م وًمٙمؾٍ  اجلمقم٦م أدرك هق طم٤مل يمؾ قمغم ًمٙمـ اإلُم٤مم، ؾمالم ىمٌؾ اًمّمالة

 .إضمر

 شمٜمتٔمر وم٠من٧م شم٤مًمٞم٦م، جلمقم٦م اٟمتٔم٤مراً  اًم٘م٤مئٛم٦م، اجلمقم٦م هذه إمم آٟمْممم شمؽمك أن أُم٤م

 وُم٤مًمٙم٤مً  طمٜمٞمٗم٦م أب٤م -اإلُم٤مم أقمٜمل- إئٛم٦م مج٤مهػم اشمٗمؼ ىمد ٕنف ؾُمٜمِّٞم٦م: همػم مج٤مقم٦م

 ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره -أنف– قمٜمف رواي٦م ذم أمحد واإلُم٤مم واًمِم٤مومٕملَّ 

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم
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 يم٤من: »ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ ـمريؼ ُمـ ؿمٞم٦ٌم، أيب اسمـش ُمّمٜمّػ» ذم ضم٤مء وىمد 

 ش.وُمَرادى صٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 وأتٌٕمف ،شإم: »اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم وم٠مودقمف اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤ممُ  إثر هذا وأظمذ 

 ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من وىمد: »ي٘مقل ومٝمق قمٜمده، ُمـ سمجٛمٚم٦م

 .احلًـ ىم٤مل يممش ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م،

ٝم٤مً  قمٜمده ُمـ اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وزاد   ُمرة جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: »شَمَٗم٘م 

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى،  .ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 ًمٞمس أنف -اهلل رمحف- ُم٤مًمؽ ًمإلُم٤مم اعمٜمًقسم٦مش اعمدوٟم٦م» ذم ساطم٦م ضم٤مء وهٙمذا 

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك

 طمًٌٙمؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٗمروع ذم ُمديد وظمالف ـمقيؾ،[ ذيؾ] ًمف سمح٨م وهذا

 .إثر هذا أن

 هذا؟ قمغم يتّمدق رضمؾ ُمـ أٓ: طمدي٨م هٜم٤مك ًمٙمـ ـمٌٕم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

 اخلدري ؾمٕمٞمد أيب رواي٦م ُمـ ضم٤مء ٕنف ومٞمف: ؿمؽ ٓ صحٞمح هق اًمِمٞمخ:

 .آظمر وادٍ  ذم وٟمحـ وادٍ  ذم هذا احلدي٨م ًمٙمـ ُم٤مًمؽ سمـ وأنس

 اعمّمٚملم أن طمٞم٨م ُمـ إومم، يم٤مجلمقم٦م هل صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد ذم أن سمحُثٜم٤م ٟمحـ 

 اًمث٤مٟمٞم٦م واجلمقم٦م إومم اجلمقم٦م اًمٗمريْم٦م، ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م ُيَّمّٚمقن مجٞمُٕمٝمؿ هؿ ومٞمٝم٤م

 سم٤مسمف: هذا ومٚمٞمس قمٜمف، شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م أُم٤م اًمقىم٧م، ومريْم٦م يّمٚمقن يمٚمٝمؿ واًمث٤مًمث٦م

 هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ي٘مقل طمٞم٨م صحٞمح، ذيمرت يمم احلدي٨م ٕن ذًمؽ

 اًمقىم٧م ذم سم٠منٜمل أؿمٕمر ًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م هذا أن: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م واحل٘مٞم٘م٦مش ُمٕمف ومٞمّمكم

 .اهلل ؿم٤مء إن ظمػم ومٞمف طم٤مل، يمؾ قمغم ًمٙمـ إًمٞمف، ضُمررت ىمد ُمٜمف، اًمتٝمرب أردت اًمذي

 هبؿ ومّمغم َأطَمُدهؿ وَمَت٘مّدم صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد، مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا

ق ُمـ: أن زم ىمقًمقا  إُم٤مُم٤ًم، ق وُمـ اعمُـَتَّمدِّ  .أطمد ذم ُم٤م اجلمقم٦م؟ هذه ُمـ قمٚمٞمف اعمتّمدَّ
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 .اًمٗمريْم٦م وم٤مشمتٝمؿ ٕهنؿ وُم٤ًميملم: وم٘مراء يمٚمٝمؿ: إذاً  

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمّمالة وم٤مشمتف وىمد ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ أُم٤م 

 هذاش أطمدهؿ وم٘م٤مم ُمٕمف، ويّمكم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »طمقًمف عمـ واًمًالم

 اًمذي اًمرضمؾ ذاك أُم٤م همٜمل، ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمٗمرض صغم ىمد اًم٘م٤مئؿ

 هذا، قمغم يتّمدق اًمرؾمقل ظمٚمػ صغم اًمذي ومذاك وم٘مػم، ومٝمق وطمده يّمكم أن أراد

 اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ اًمذيـ واعم٤ًميملم اًمٗم٘مراء ه١مٓء ًمٙمـ هذا، قمغم يتّمدق أن سم٢مُمٙم٤مٟمف

ق ُمـ أطمَدهؿ، ومت٘مديٛمٝمؿ ؾمقاء، يمٚمٝمؿ ق وُمـ اعمُـَتّمدِّ  هذا يقضمد ٓ قمٚمٞمف، اعمُـَتَّمدَّ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م ًمف قمالىم٦م ٓ هذا احلدي٨م: ًمذًمؽ أبدًا:

ـل أن يريد رضمالً  يرى صمؿ اجلمقم٦م، ُمع يّمكم اًمرضمؾ أن: صقرَت٤م هذه  ُيَّمٚمِّ

 ومرض، مج٤مقم٦م وًمٞم٧ًم ٟمٗمؾ، مج٤مقم٦م هذه ٕن هذا: ذم سم٠مس ٓ ُمٕمف، يّمكم ومٝمق وطمده،

: -ُمثالً – ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم اًمٜمٗمؾ، مج٤مقم٦م ذم وًمٞمس اًمٗمرض، مج٤مقم٦م ذم وسمحثٜم٤م

 ح٤م اخلٞمػ، ُمًجد ذم اًمّمٌح صالة صغم ط اًمٜمٌل أن اًمقداع، طمج٦م ذم وىمع يمم

 أوًمًتم: »هلم ىم٤مل اًمرؾمقل، ُمع يّمٚمٞم٤م مل أهنم ووٕمٝمم يقطمل رضمٚملم وضمد ؾَمٚمَّؿ

 رؾمقل ي٤م: ىم٤مٓ ُمٕمٜم٤م؟ شمّمٚمٞم٤م أن ُمٜمٕمٙمم ومم: ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  ُمًٚمٛملم؟

 ُمًجد أتك صمؿ رطمٚمف ذم أطمديمؿ صغم وم٢مذا: ىم٤مل رطم٤مًمٜم٤م، ذم صٚمٞمٜم٤م ىمد يمٜم٤م إٟم٤م! اهلل

 صاله٤م اًمتل اًمّمالة يمتٚمؽ ٟم٤مومٚم٦م ومٝمذهش ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن وم٢مهن٤م ُمٕمٝمؿ، ومٚمٞمّمؾ اجلمقم٦م

 هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُٕمر اؾمتج٤مب اًمذي اًمرضمؾ

 .اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م قمـ ٟمتٙمٚمؿ ٟمحـ ٟم٤مومٚم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م ٟم٤مومٚم٦م، ومٝمذهش ُمٕمف ومٞمّمكم

 ًمٞمجتٛمع راشم٥م، ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمٗمريْم٦م مج٤مقم٦م 

 اًمٜم٘مؾ إمم يٕمقد ذًمؽ وؾم٥ٌم صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م ينمع ٓ اعمًجد، هذا ذم ًمُٞمَّمٚمَّقا  اًمٜم٤مس

 ذم وٓ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع مل هذا ٕن إصؾ: هق واًمٜم٘مؾ واًمٕم٘مؾ

م اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد  .اًمٙمرا

سم٧َم  ىمد يمٜم٧م إذا ؾمٞمم ٓ- وَمّٙمرت إذا وم٢مٟمؽ: اًمًٚمٞمؿ واًمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ أُم٤م  يمم ضَمرَّ

سم٧ُم   إومم: ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٘مض يٕمقد اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م اًم٘مقل أن ومًتجد -أن٤م ضَمرَّ
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67 

 إًمٞمٝمؿ ُأوطِمل إذا شم٘مري٤ًٌم، ؿمخص صمالصممئ٦م -ُمثالً – مج٤مقمتف ُمًجداً  اومؽموٜم٤م إذا ٕنٜم٤م

ٜمقا  ٌِّٕمقا  وًُم٘مِّ  ُمع اًمتٗم٘مٞمف هذا ُمٗمٕمقل ومًتجد وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك سم٠منف قمٚمًم، وؿُم

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م قمغم يتقايمٚمقن ٕهنؿ أىمؾ، إمم ُم٤مئتلم إمم اًمثالصممئ٦م قمدد يٕمقد اًمزُمـ

 ص٤مٟمٕم٤مً  ويمٜم٧م اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٥م ذم ُمٌتدئ٤مً  يمٜم٧م طمٞمٜمم -أن٤م– سمٜمٗمز وىمع يم٤من ُم٤م وهذا

 ُمـ أنتٝمل طمتك: وم٠مىمقل إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م سمج٤مٟمٌل، واعمًجد ًمٚم٤ًمقم٤مت ُمّمٚمح٤مً 

 ويٜمتٝمل ٟمٗمز ذم ٟم٘م٤مش يّمػم ويمذا، يمذا أريم٥م.. اًمٕم٘مرب هذا أريم٥م اًم٤ًمقم٦م هذه

 ُيَّمٚمِّـل أطمداً  وضمدت وُم٤م اعمًجد، ودظمٚم٧َم  اًمّمالة، اٟمتٝم٧م إذا: اًم٘مقل إمم اًمٜم٘م٤مش

 ومٕمالً  وهٙمذا،... سم٤مًمٜم٤مس َصؾِّ  أن٧م! ٟمٗمًؽ؟ شمٕمجٌؽ مل أن٧م.. قمٚمؿ ـم٤مًم٥م وم٠من٧م

ٜم٦م قمروم٧م قمٜمدُم٤م ًمٙمٜمل سم٤مإلضم٤مسم٦م، أب٤مزم وٓ أضمٞم٥م وٓ إذان أؾمٛمع يمٜم٧م  ً  اًم

 يمٜم٧م اعمج٤مل، هذا ذم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ وؾُمٜم٦ّم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمّمحٞمح٦م

 .مج٤مقم٦م صالة شمٗمقشمٜمل ٓ -اهلل سمٗمْمؾ-

 وـم٤مطم٧م زاًم٧م إومم اجلمقم٦م قمـ سم٤مًمتٙم٤مؾمؾ إزمَّ  شمقطمل يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٗمٙمرة ٕن 

 :ؿمٞمئلم أطمد سملم أنؽ ٟمٗمز ذم وشم٘مرر ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمءً  وأصٌح٧م

ِ٘مط: أوًٓ  طمتك اجلمقم٦م، هذه ُمع شمّمكم أن إُم٤م ًْ  قمٚمٞمؽ اهلل ومرض ُم٤م ٟمٗمًؽ قمـ شُم

الةَ  َوَأىِمٞمُٛمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثؾ ذم يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  [.34:اًمٌ٘مرة﴾ ]اًمرَّ

 صح ومٚمم اًمٗمريْم٦م، هبذه اًم٘مٞم٤مم وختن اًمٗمْمٞمٚم٦م ومتخن وطمدك شمّمكم أن وإُم٤م

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد واؾمت٘م٤مُم٧م، قم٤ٌمديت َصّح٧م ًمٚمٛمقوقع ومٝمٛمل

 .( 1: 11.: 1/   82/   واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 إومم؟ اجلمقم٦م سمٕمد صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمػمة يتتٌع اًمذي.. يمثػماً  ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م َيٕمرف ٓ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ أن جيد ووم٤مشمف، سمٕمد اًمٙمرام أصح٤مسمف وؾمػمة -اًمًالم

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم صم٤مٟمٞم٦مً 
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 شمتٗمؼ يُمٚم ٝم٤م سمٕمْم٤ًم، سمٕمْمٝم٤م يتٌع شمؽمى، اعمِمٝمقريـ إئٛم٦م أىمقال ضم٤مءت: وًمذًمؽ 

 ي٘مقل راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمدم قمغم

 اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد، مج٤مقم٦م دظمؾ وإذاش: »إم: »اًمٕمٔمٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 صالَتؿ، وأضمزأَتؿ صالَتؿ صح٧م مج٤مقم٦مً  صٚمقا  وم٢منش وُمَرادى صٚمقا  صغم، ىمد

 مت٤مم ُمـ هذا - طمٗمٔمٜم٤م وىمد اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ: هلؿ أيمره وًمٙمٜمل

 ومقضمدوا اعمًجد، دظمٚمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن -اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم يمالم

 ُمرة اعمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: ىم٤مل ومرادى صٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى،  ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 .اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم اجلقاب ظمالص٦م ومٝمذا

 :..( 46: 72/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 

 مجاعة الثاكقة اجلامعة تعتز هؾ

 مج٤مقم٦م؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمٕمتؼم هؾ ُمداظمٚم٦م:

 واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ هلؿ ًمٞمس اعمًٚمٛملم أن شم٠ميمٞمد وهذا إومم، هل إٟمم ٓ، اًمِمٞمخ:

 .يتٗمرىمقن ومال

 ( 22: 01: 34/   173/  واًمٜمقر اهلدى) 

 صالتني جلؿع كاكت إذا ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 اجلٛمع، طم٤مل ذم اجلٛمع، ُمـ اًمّمالة اٟمتٝم٤مء سمٕمد اجلمقم٦م دظمقل طم٤مًم٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

  جيٛمٕمقا؟ أهنؿ جيقز هؾ

ًٓ  اًمِمٞمخ:  يمؾ ذم دائمً  شم٘مع ُم٠ًمخ٦م قمغم ُمٌٜمّل  اجلقاب هذا أو اعم٠ًمخ٦م هذه: أو

 .اعم٤ًمضمد ذم وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م قم٘مد وهل اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، احل٤مٓت وذم طم٤مل،

 ُمـ اعمُـَٙمّٚمػ اًمرؾمٛمل اإلُم٤مم ُيَّمٚمِّـل ُم٤م ُمرد ُمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه 
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 .أظمرى مج٤مقم٦م هٜم٤مك ومٚمٞمس اجلمقم٦م، اٟمتٝم٧م اًمٜم٤مس ي١مم أن اًمدوًم٦م

 اإلُم٤مم وإذا ُم٤م، ُٕمرٍ  اجلمقم٦م هذه ُمع شمّمكم وىمّمُدك اعمًجد دظمٚم٧م إذا: سمٛمٕمٜمك 

 ًمٙمـ ٓ، مج٤مقم٦م، هبؿ شمّمكم ُمٕمؽ شمٚمٛمٚمٛمٝمؿ اصمٜملم واطمد شمرى وشمٚمتٗم٧م شمٜمتٔمر ٓ ؾَمٚمَّؿ،

 .وطمدك شمّمكم

 راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م قم٘مد جيقز ومال 

 .اًمّمالة وىم٧م ذم اًمٜم٤مس جيٛمع

 ...جيقز ٓ ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م اجلقاب، يم٤من: هذا قمغم سمٜم٤مء 

 ومّمٚمقا  اًمٕمٍم، ويّمٚمقن اًمٔمٝمر ُمـ اٟمتٝمقا  وىمد اجلمقم٦م أدريمقا  وم٢مذا] ُمداظمٚم٦م:

  ؟[مج٤مقم٦م سمٕمده٤م اًمٕمٍم صالة ًمٚمٛمت٠مظمريـ جيقز هؾ اًمٔمٝمر، سمٜمٞم٦م ظمٚمٗمٝمؿ

 اًمٔمٝمر صٚمٞم٧م سمٕمدُم٤م اًمٕمٍم شمّمكم أن شم٘مدر أنؽ هق صم٤مين، ؾم١مال هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 . اجلمقم٦م ُمع

 . اجلمقم٦م اٟمتٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

  ُمٗمرد؟ وإٓ مج٤مقم٦م ُمداظمٚم٦م:

 . اًمٕمٍم صالة حل٘م٧م: شم٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 . اًمٕمٍم يّمٚمقن وهؿ اًمٔمٝمر، صالة حل٘مٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م وأن٧م اًمٕمٍم، يّمكم واإلُم٤مم اًمٕمٍم، صالة حل٘م٧م: شم٘مقل أن٧م اًمِمٞمخ:

 . ُمت٠مظمراً  أتٞم٧م ٕنؽ اًمٔمٝمر صٚمٞم٧م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أخٞمس شم٘مديؿ، مجع اًمٕمٍم يّمكم اإلُم٤مم ويم٤من اعمًجد، دظمٚم٧م ومٚمم اًمِمٞمخ:

  يمذًمؽ؟

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ٚمِّؿ قمٜمدُم٤م احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٔمٝمر شمّمكم أن شمريد أن٧م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ: ًَ  اإلُم٤مم ُي
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 وم٠من٧م اًمٔمٝمر، صالة ُمـ اٟمتٝمٞم٧م أن٧م اًمٕمٍم، صالة ُمـ يٜمتٝمل هق أن٧م، ُمٕمف وشمًٚمؿ

 . دمٛمع أن سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن

 . ُمٕمٝمؿ دمٛمع مج٤مقم٦م ذم وإٓ ُمٗمردًا، أمجع ُمداظمٚم٦م:

 ًمقطمده واطمد يمؾ يقضمد، ٓ أظمرى مج٤مقم٦م أظمرى، مج٤مقم٦م يقضمد ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ًمف ُمًجد ذم يٙمقن ٓ إُم٤مُملم يٕمٜمل، إئٛم٦م، شمٕمدد اعمقوقع ذم احلٙمٛم٦م ٕن يّمكم،

 . ًمقطمدك شمّمكم راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم

 .. أصكم ُمداظمٚم٦م:

 اًمٔمٝمر، صغم اإلُم٤مم وضمدت اًمٕم٤مدي٦م إج٤مم ذم دظمٚم٧م إذا -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم اًمِمٞمخ:

 . اخلٛمس اًمّمٚمقات سم٘مٞم٦م ُمـ صالة أّي  أو ًمقطمدك، اًمٔمٝمر ومتّمكم

 ( 22: 12: 04/ 023/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة مرشوعقة عدم دم احلؽؿة

 اًمذي اعم١مذن وهذا اإلُم٤مم، هذا أن هق اًمتٙمرار ذقمٞم٦م قمدم ذم اًمن اًمِمٞمخ:

 اجلمقم٦م شمٗمريؼ أداة اًم٘مٞمؾ هذا ومًٞمٙمقن ذقم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ىمٞمؾ إذا اعمًجد، ذم اًمٜم٤مس جيٛمع

 ًمٞمس أومراده٤م قمدد وىُمٚمِّؾ وُمّرىم٧م ىمد اجلمقم٦م وهذه سم٤مًمٙمؿ ومم قمدده٤م، وشم٘مٚمٞمؾ إومم

 ذًمؽ ُمع..! ُم٘مٚمد ُمـ ُمتٝمد، همػم ُمـ ُمت٠مظمر، اضمتٝم٤مدي سمرأي سمؾ ذقمل، سمٜمص

ق: هذا طمّمؾ  اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة إىم٤مُم٦م شمًتٛمر اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد ذم ٟمجد ٕنٜم٤م اًمتٗمر 

 ذم اًمٙمٌػم اعمًجد ذم ؿمخّمٞم٤مً  هذا أرى أن٤م ويمٜم٧م شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل إمم اًمّمالة ُمـ واًمثالصم٦م

 ي١مذن ًمٚمٛمٖمرب واعم١مذن اًمٕمٍم صالة إىم٤مُم٦م شمًتٛمر أُمٞم٦م سمٜمل سمٛمًجد اعمٕمروف دُمِمؼ

 .اجلمقم٦م صالة ذم وهؿ

 اجلمقم٦م ذقمٞم٦م قمغم يدل ُم٤م ورود قمدم أن: ؾمٌؼ ُم٤م ٟمٚمخص أن ٟمًتٓمٞمع وم٢مذاً  

 اجلمقم٦م ذقمٞم٦م يٜم٤مذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمنميع ٕن اًمذريٕم٦م: ؾمد سم٤مب ُمـ هق اًمث٤مٟمٞم٦م

 أزيمك اًمرضمؾ ُمع اًمرضمؾ صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ إومم،

 ازداد ومٙمٚمم وهٙمذاش اًمرضمٚملم صالة ُمـ أزيمك اًمثالصم٦م وصالة وطمده، صالشمف ُمـ

 يٙمقن اًمٕمٙمس هذا إمم ي١مدي ؾم٥ٌم وم٠مي سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس إضمر، شمْم٤مقمػ اًمٕمدد
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 .ُمنموع همػم

 قمغم سمٕمده٤م، ومم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمقل سمف ٟمتحدث أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا 

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف هذا ًمٕمؾ ًمٙمـ ًمٚمٛمزيد ُم٤مًٓ  هٜم٤مك أن

 :..وىم٤مل ُمت٠مظمراً، اًمرضمؾ دظمؾ قمٜمدُم٤م ًم٘مقًمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م اًمرؾمقل وطمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 ش.ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ» اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وًمٞمس احلدي٨م، هذا قمـ اًم١ًمال شمرداد يمثرة ُمـ -واهلل– أتٕمّج٥م أن٤م اًمِمٞمخ:

 إمم ٟمٔمرٟم٤م ًمق احلدي٨م هذا اًمٕمٚمؿ، ُمِم٤مئخ ُمـ سمؾ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ وٓ اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م ُمـ

 ىمٌؾ وًمٙمـ إـمالىم٤ًم، اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٌح٨م ًمف قمالىم٦م ٓ أنف عمٕمروم٦م يم٤مومٞم٤مً  ًمٙم٤من وروده ؾم٥ٌم

ؾ وأن ٟمت٠مُمؾ أن أريد ذًمؽ ٌِّؼ أن ٕطمد يٛمٙمـ هؾ وومٙمرٟم٤م، قم٘مٚمٜم٤م ُٟمِمٖمِّ  هذا َٟمص ُيَٓم

 ذم رضمالن هٜم٤مش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ» اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م ذم احلدي٨م

ق ُمتّمدق،: احل٤مدصم٦م هذه ق َُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذم.. قمٚمٞمف وُمتّمدَّ  وُمـ اعمُتّمدِّ

ق  أٓ: »اًمرؾمقل ىم٤مل اًمتل اجلمقم٦م شمٚمؽ ذم اًم١ًمال هذا ٟم٠ًمل أن ىمٌؾ أو قمٚمٞمف؟ اعمتّمدَّ

 َُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م إمم يٜمت٘مؾ سمٕمديـ رضمالن مه٤مش ُمٕمف ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ

ق ق وُمـ اعمتّمدِّ  أن ؾممقم٤مً  يٙمٗمٞمٙمؿ أؿمقف ه٤مت اًمرضمٚملم؟ هذيـ ذم قمٚمٞمف اعمتّمدَّ

 رضمالن: اًم١ًمال هذا ضمقاب ذم شمرون ُم٤مذا ُمٜمٙمؿ أؾمٛمع واؾمتمقم٤ًم، ؾمٙمقشم٤مً  أن٤م يٙمٗمٞمٜمل

ق ُمـ سم٤مٔظمر أطمدمه٤م صغم ق وُمـ اعمتّمدِّ  احل٤مدصم٦م؟ شمٚمؽ ذم قمٚمٞمف اعمتّمدَّ

 .قمٚمٞمف ُمتّمدق اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمف ُمتّمدق اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف؟ ُمتّمدق اإلُم٤مم اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اجلقاب؟ هذا واوح ُمٕمف، ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ سمدًمٞمؾ اًمِمٞمخ:

ق وم٠مهيم اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ: اًمث٤مًم٨م اًم١ًمال إمم ٟمٕمقد أن ق اعمتّمدِّ  واعمتّمدَّ

 أجْم٤ًم؟ اإلُم٤مم هق قمٚمٞمف،

 .ومٞمف ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ق هٜم٤م ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ: ق وٓ ُُمَتّمدِّ  واوح؟ قمٚمٞمف ُمتّمدَّ

 .يٓمٞمؼ ٓ ُم٤م حتٛمٞمٚمف اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمقوقع ذم احلدي٨م هذا طَمنْم  ًمذًمؽ 

 يمم- ي٘مقل احلدي٨م وروده، ؾم٥ٌم قمٚمٞمف دل ُم٤م قمغم يدل احلدي٨م هذا: احل٘مٞم٘م٦م

 سمـ أنس طمدي٨م وُمـ اخلدري، ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء

 وح٤م اًمٕمٍم، صالة يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن: -اًمٓمؼماين ُمٕمجؿ ذم أجْم٤مً  ُم٤مًمؽ

: ظمٚمٗمف صغم عمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل وطمده، يّمكم أن يريد رضمؾ دظمؾ ؾمٚمؿ

 .سمف واىمتدى رضمؾ وم٘م٤مم ُمٕمف؟ ومٞمّمكم هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ

ق، اعم٘متِدى يم٤من ح٤مذا صحٞمح٤ًم، اًم٤ًمسمؼ اجلقاب ضم٤مء هٜم٤م ُمـ   واعم٘متَدى  ُُمَتّمدِّ

ق سمف ق ضمدًا، مجٞمٚم٦م ٟمٙمت٦م هذه قمٚمٞمف؟ ُمتّمدَّ ق همٜمل اعمتّمدِّ  يمٞمػ؟ وم٘مػم، قمٚمٞمف واعمتّمدَّ

ق  سمًٌع اجلمقم٦م صالة ومْمٞمٚم٦م وم٤ميمت٥ًم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء صغم اعمتّمدِّ

 هذه وم٤مشمتف وم٘مػم هذا اًمرضمؾ أُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٌنم ؾمٞمد وراء صمؿ أوًٓ، درضم٦م وقمنميـ

 قمغم شمّمدق اًمذي هق وسم٤مٕضمر سم٤مخلػم اعمِمحقن اعمكمء هذا وم٢مذاً  اًمٙمثػمة، اخلػمات

 .اًمّمالة وم٤مشمتف اًمذي اعمًٙملم ذًمؽ

 (22: 06: 43/ 437/ واًمٜمقر اهلدى) 

  الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 يمؾ ذم إومم اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م: هٜم٤م ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

   يّمٚمقهن٤م؟ ومريْم٦م
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 . ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة وشم٘مٞمؿ أظمرى مج٤مقم٦م شم٠ميت صَمؿَّ  وُمـ اًمّمالة، يٜمٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مر اًمتل اًمٕم٤مدات ُمـ -اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م- احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه اًمِمٞمخ:

 .اعمًٚمٛملم قمٚممء مج٤مهػم قمٜمد ُمنموقم٦م ًمٞم٧ًم وهل سمٕمٞمد، زُمـ ُمـ

 قمغم جي٥م واضم٦ٌم أو ومريْم٦م، اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م صالة أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م 

 قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : »ي٘مقل اعم١مذن ؾممقمف ومقر إًمٞمٝم٤م يًٕمك أن ُمًٚمؿ يمؾ

 ط اًمٜمٌل طم٨م مج٤مقمتٝمؿ ؾمقاد وشمٙمثػم قمٚمٞمٝم٤م احلٗم٤مظ ؾمٌٞمؾ ذم اًمقاضم٥م هذاش اًمٗمالح

 سمًٌعٍ » رواي٦م وذمش سمخٛمسٍ  اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: » وم٘م٤مل أدائٝم٤م قمغم

 ش.درضم٦م وقمنميـ

 يم٤من ًمذًمؽ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل قمٜمد أقمٔمؿ أضمُره٤م يم٤من يمٚمم اجلمقم٦م يمثرت يمٚمم صمؿ 

: أوًٓ  اجلمقم٦م، هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص يمؾَّ  طمريّملم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمقاضم٥م ًمٞم٘مقُمقا   ذم ذًمؽ ذطمٜم٤م يمم[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: ُمْم٧م حم٤مضة أو درس  اعمّمٚملم ُمع َصٚم قا : أي[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة وُييون ذًمؽ يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ ُمـ ومحرص٤مً  اعم٤ًمضمد، ذم

َـّ  اًمذي ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أبدًا، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م شم٘م٤مم ٓ ذًمؽ سمٕمد صمؿ  هذه ًمألُم٦م ؾَم

 .واطمدة ومريدة مج٤مقم٦مً  ضمٕمٚمٝم٤م اجلمقم٦م

 ذم أو سَمَٚمِده ذم يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر زُمٜمف ذم ط اًمٜمٌل ومٛمًجد 

 .اجلمقم٦م وطمدة قمغم ُي٤مومٔمقن اعمًٚمٛمقن يم٤من اإلؾمالم، دظمٚمٝم٤م اًمتل سمالد ُمـ همػمه

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ 

 مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 ُأن٤مس إمم ُأظم٤مًمِػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمٌِقا  رضم٤مًٓ  آُُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً  آُُمرَ  أن

ق اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة َيَدقُمقن  يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أيش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ
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 أجـ ُمـ إومم، اجلمقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذا 

  اًمدًٓم٦م؟ هذه أظمذٟم٤م

ف ُِمـ  يم٤من ًمق وإٓ اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمحرق اًمًالم قمٚمٞمف مَهِّ

 سمٞمقَتؿ، ذم اعمَُتَخٚمِّٗملم ٕوئلؽ واوح قمذر ذًمؽ ذم ًمٙم٤من وُمنموقم٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك

، ًمق: ي٘مقًمقا  وأن أنٗمًٝمؿ، قمـ يٕمتذروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ ومٙم٤من  ُم٤م اًمرؾمقل ومٕمؾ قًم أو َهؿَّ

 أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ٟمّمكم ٟمحـ اهلل رؾمقل ي٤م: ًم٘م٤مًمقا  سم٤مًمٜم٤مر سمٞمقَتؿ حتريؼ ُمـ سمف َهؿَّ 

 ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م اعم٤ًمضمد، أو اًمٌالد سم٤مظمتالف هذا خيتٚمػ اًمرىمؿ، يمؿ أدري ُم٤م أو اًمث٤مًمث٦م

 اعمٖمرب آذان -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد- اًمٙمٌػم اعمًجد وذم ُمرة ُمـ أيمثر ؿم٤مهدت دُمِمؼ ذم

ن روا اًمٕمٍم، صالة ُيَّمٚم قن اعمًجد ذم مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ي١مذِّ  ُمـ أىمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ شمّمقَّ

 اجلمقم٦م هذه شمٙمرار همػم اًمٙمٌػم اعمًجد هذا ُم٤ًموئ ُمـ أن قمٚممً  إومم، اجلمقم٦م سمٕمد

 سمؾ إوىم٤مف، وزارة ذم هب٤م ُُمٕمؽمف مج٤مقم٤مت وأرسمٕم٦م حم٤مري٥م، أرسمٕم٦م ومٝمٜم٤مك اًمٓم٤مرئ٦م،

 ي٤ًمراً  اًمِم٤مومٕمل، يٛمٞمٜم٤مً  اًمقؾمط، ذم احلٜمٗمل اإلُم٤مم هق هذا إُم٤مُمف، حمراب وًمٙمؾ

 ٟمحـ مم٤م أؿمد يمراهتف سمؾ ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس -ؿمؽ سمال- هذا هٙمذا اح٤مًمٙمل، صمؿ احلٜمٌكم،

 .اًمدوًم٦م ىِمٌؾ ُمـ رؾمٛمٞم٤مً  هب٤م ُمٕمؽمف أئٛم٦م ٕهن٤م ومٞمف: ٟمتحدث

 ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم وضم٤مء اًم٘مرآن، ذم ضم٤مء اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ن، اعمٖمرب آذان آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ ُمثَّْٚم٧ُم  يمم اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٤مت هبذه يٕمؽمف ٓ  وهٜم٤مك ي١َمذَّ

 صمالث سمؾ مج٤مقم٤مت، أرسمع ُمٜمٝم٤م وم٠منٙمر اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه اًمٕمٍم، صالة شُمّمكم مج٤مقم٦م

 اعمًٚمؿ اًمِمٕم٥م أُمقال وشمٍمف رؾمٛمٞم٤ًم، هب٤م ُمٕمؽمف إومم اجلمقم٦م سمٕمد مج٤مقم٤مت

 .إومم اجلمقم٦م سمٕمد وهل اعمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه إلىم٤مُم٦م

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًم٘مرآن أُم٤م اًمًٜم٦م وخي٤مًمػ اًم٘مرآن خي٤مًمػ ؿمؽ سمال هذا 

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿ يملَِم، ُِم ـَ  اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 .[40:اًمروم]﴾ وَمِرطُمقنَ 

ق اًمديـ ُمـ اًمّمالة أن ؿمؽ ٓ ق هق اًمّمالة هذه ذم وم٤مًمتٗمر   قمغم أدل وٓ اًمديـ، ذم شمٗمر 

ول، اإلُم٤مم ومٞمّمكم اًمّمالة شُمَ٘م٤مم ٟمِم٤مهد يمٜم٤م أنٜم٤م ُمـ ذًمؽ  ٓ ضمٚمقس ٟم٤مس ضمٚمقس، وهٜم٤مك ٕا
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 ًمٚمجمقم٦م اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م وم٢مذا سم٢مُم٤مُمٝمؿ، يّمٚمقا  أن يريدون ٕهنؿ ح٤مذا؟ يّمٚمقن ي٘مقُمقن

 إُم٤مُمٝمؿ: ُمع يّمٚمقا  أن يريدون ح٤مذا؟ ضمٚمقس، آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك اًمث٤مين ًمإلُم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م

ق وم٠مي   هٙمذا: واًمراسمع وم٤مًمث٤مًم٨م  !اًمتٗمرق؟ هذا ُمـ أؿمد شَمَٗمر 

 .اًمدوًم٦م ذم رؾمٛمٞم٤مً  سمف ُمٕمؽمف اًمتٗمرق هذا 

 أىمٞمٛم٧م ىمد: -اعمًجد ذم وهق- اعمتٕمّم٦ٌم ٕطمد ىمٚم٧م أن ُمرة زم وىمع وًم٘مد 

 طمٜمٗمل، ُمثالً  ُمذهٌف هق: يٕمٜمل ًمٜم٤م، شُمَ٘مؿْ  مل اًمّمالة هذه: ىم٤مل ًمٜمّمكم، ومٝمٞم٤م اًمّمالة

 .ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ُأىمٞمٛم٧م ُأىمٞمٛم٧م اًمتل واًمّمالة

 هذه اْوَٛمَحٚم٧َّم وم٘مد اًمزُم٤من هذا ذم أُم٤م ىمرون، ُمٜمذ شم٘مع يم٤مٟم٧م أُمقر هذه

 خت٤مًمػ ٕهن٤م اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػم ُمـ شَمْْمَٛمِحؾ مل: أىمقل إؾمػ ُمع ًمٙمـ اًمٕمّمٌٞم٦م،

ق اإلؾمالم  أو إول اإلُم٤مم ُمع يّمكم ي٤ٌمزم ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ٕن وإٟمم اًمديـ، وشُمَٗمرِّ

 مم٤م ومٝمل -رؾمٛمٞم٦م همػم يم٤مٟم٧م وًمق- اعم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار: اًمٙمالم ظمالص٦م اًمث٤مين،

ق ق إومم، اجلمقم٦م شُمَٗمرِّ  .قمٜمف ُمٜمٝمل اإلؾمالم ذم واًمتََّٗمر 

ع إمم سمح٤مضم٦م وًمًتؿ  ريمؿ وًمٙمٜمل اًم٘مْمٞم٦م، هذه ذم اًمتقؾم   ًمإلُم٤مم سمٙمٚمٛم٦مٍ  ُأَذيمِّ

 اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: »ىم٤مل اعمٕمروف،ش إم» فيمت٤مسم ذم ىم٤مهل٤م -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل

 ش.ومرادى صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا

 (1: 19: 17/ 431/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ دم الشافعل مذهب

ح اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم اًمِمٞمخ:  َصٚم٧َّم سمٕمدُم٤م اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ إذا: سم٠منف َسَّ

 وًمٙمٜمل صالَُتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦مً  َصٚم قا  وإن: ىم٤مل صمؿ وُمرادى، يّمٚمقن إومم، اجلمقم٦م

 أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦مً  أنَّ : طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤َّم اًمًٚمػ، قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ: هلؿ أيمره

 أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل

ٕمقا  : مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة ُيـَجٛمِّ  .ُمرشملم ُمًجد ذم جّيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا
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 اإلُم٤مم» أظمرضمف إثر وهذا اإلُم٤مم، هذا ُمـ اًم٘مقل هلذا يِمٝمد أثراً  ٟمجد صمؿ 

 قمٜمده يم٤من أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ أجْم٤مً  ىمقي سم٢مؾمٜم٤مدش اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذمش اًمٓمؼماين

 وإذا اعمًجد، إمم هبم اٟمٓمٚمؼ اًمّمالة وىم٧م ومحي داره، ذم أصح٤مسمف ُمـ رضمالن

 .داره ذم إُم٤مُم٤مً  هبم وصغم هبم ومرضمع اعمًجد، ُمـ خيرضمقن سم٤مًمٜم٤مس

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف اؾمتحْم٤مر ُمع اعمًجد ذم ُمنموقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمق 

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم اعمرء صالة أومْمؾ»

 إمم سمّم٤مطمٌٞمف وقم٤مد اعمًجد ذم يّمٚمٝم٤م مل ومٚمم اًمٗمريْم٦م، يّمكم أن يريد أنف دام ومم 

 .وم٠مُمٝمم اًمدار

ف ومٝمذا   ذم اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م ذقمٞم٦م قمدم قمغم يدًمٜم٤م ُمًٕمقد اسمـ ُمـ قمٛمكم شَمٍَم 

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م اعمًجد

 ذم ىم٤مل طمٞم٨م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وم٘مف مت٤مم ُمـ وهق ذيمره ُمـ سمد ٓ ىمٞمد هٜم٤م ًمٙمـ 

 راشم٥م، ُم١مذن وٓ راشم٥م، إُم٤مم ًمف ًمٞمس ـمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد وأُم٤م: اًم٤ًمسمؼ اًمٙمالم

 يتح٘مؼ مل وإذا -دمقيزاً – اًمنمط هذا ذم واًمن: أىمقل ومٞمف، اجلمقم٦م شمٙمرار ومتجقز

 اًمٜم٤مس ي١مم راشم٥م وإُم٤مم إًمٞمف، اًمٜم٤مس يدقمق راشم٥م ُم١مذن ًمف ُمًجد يمؾ أن ُمٕمٜم٤مه اًمنمط

 .ٟمٕمؿ.. اعمًجد ذم جيتٛمٕمقن اًمذيـ

 (22: 17: 76/ 437/ واًمٜمقر اهلدى)

 ثاكقة مجاعة دم بادسبقق آئتامم

 -ُمثالً – اإلُم٤مم ووضمد صالة، ذم ُمت٠مظمًرا  أتك إٟم٤ًمن إذا: اًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 وصغم ُمًٌقق واطمد وأتك وريمٕمتلم، ريمٕم٦م، يٚمحؼ واطمد: ومٝمق اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م ذم

 جيقز؟ هؾ ُمٕمف،

 .ٓ اًمِمٞمخ:

 .جيقز ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمًجد ذم مج٤مقمتلم إىم٤مُم٦م ينمع ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 21: 12: 36/ 348/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الغربقة؟ الدول دم الثاكقة اجلامعة دم يرخص هؾ

 ًمٞمّمٚمقا  اإلظمقة سمٕمض ضم٤مء صمؿ اًمٕمِم٤مء صالة ُمـ اٟمتٝمٞم٧م ىمد يمٜم٧م اًم٤ًمئؾ:

ِّؿ ومٝمؾ شمٓمققم٤ًم، ُمٕمٝمؿ ُأصكمِّ  أن وم٠مردت اًمٕمِم٤مء،  اصمٜمتلم: ُأصكم أم اًمتٓمقع، سمٜمٞم٦م أرسمٕم٤مً  ُأمَت

 ؟شُمثٜمك ُمثٜمك واًمٜمٝم٤مر اًمٚمٞمؾ صالة: »ط اًمٜمٌل ًم٘مقل

 اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل اعم٠ًمخ٦م وًمٙمـ أرسمٕم٤ًم، ُمٕمٝمؿ ُيّمكمِّ  قم٤مرض، أُمر ذم هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 :وهل أظمرى، زاوي٦م ُمـ إًمٞمٝم٤م

 .خيتٚمػ احلٙمؿ ٕن اعمًجد؟ همػم ذم أم اعمًجد، ذم صالشمف يم٤من هق هؾ

 .اجلمقم٦م شمٙمرار جيقز ومال اعمًجد، ذم يم٤من إن

 ذم صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  َيْٕمِ٘مدون اًمذيـ ه١مٓء وراء هق ُيٕمٞمد أن جيقز ومال: هذا وقمغم

 .راشم٥م ُم١مذن وًمف راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد

 ذم اًمٕمٛمؾ، حمؾ ذم اًمٕمراء، ذم اًمدار، ذم اعمًجد، ظم٤مرج ذًمؽ وىمع يم٤من إن أُم٤م

 .أرسمٕم٤مً  ُمٕمٝمؿ يّمكم إٟمف ىمٚمٜم٤م، يمم وم٤مجلقاب... آظمره إمم اًمتج٤مرة

 هٜم٤مك اًمٌمء، هذا طم٤مصؾ اعمًجد ذم طمتمً  أُمريٙم٤م، ذم ؿمٞمخ ي٤م يٛمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م يّمٚمقا  ضم٤مؤوا اًمذي ه١مٓء ممٙمـ هٜم٤م، يمم أوىم٤مَتؿ يٛمٚمٙمقن ٓ اًمٜم٤مس

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ إومم اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  ي٘مدروا ُم٤م

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 يمٚمٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم هٜم٤م ووٕمٜم٤م قمـ خيتٚمػ هٜم٤مك، ووٕمٝمؿ سم٥ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .هٜم٤مك قم٤مُمٚمقن

ر ٓ هذا سمس اًمِمٞمخ:  .اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار هلؿ يًقغ وٓ هلؿ، ُيؼَمِّ

 يت٤ًمهٚمقن رسمم  اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٌالد سم٤مىمل وذم سمالدٟم٤م، ذم هٜم٤م قمٜمدٟم٤م ٕنف اًم٤ًمئؾ:
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 اًمًقق، ُم٤ًمضمد ذم ظم٤مص٦م وراسمٕم٦م، وصم٤مًمثف، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ٟمجد ي٘مقًمقن ويتٙم٤مؾمٚمقن،

 ؾم٤مقم٦م ذم يمذا، ذم قمٛمٚمٝمؿ يٜمتٝمل هٜم٤مك ٕهنؿ قمٚمٞمٝمؿ: يٜمٓمٌؼ اًمقوع أن أقمت٘مد ٓ ومٝمٜم٤مك

 -ُمثالً – ومرص٦م هلؿ ومٝمؾ هٜم٤مك، ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م وُم٤ًمضمد سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٤مت ذم وهٜم٤مك يمذا،

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ ًمٚمجمقم٦م

هؿ أن: أوًٓ  ذًمؽ: ُمٕمٜمك رظمّم٦م، هلؿ ىمٚمٜم٤م إذا قمكم، ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:  ذم ُٟم٘مرَّ

 .واطمدة هذه اًمٙم٤مومرة، اًمٌالد شمٚمؽ ذم إىم٤مُمتٝمؿ

هؿ أن: وإظمرى  سمٞمٜمم سم٤مًم٘مٚمٞمؾ، وي٘مٜمٕمقا  اًم٘مٚمٞمٚم٦م، اعم٤ًمضمد قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم ُٟم٘مرَّ

 -إىمؾ قمغم- جيٛمٕمٝمؿ ُمًجد  ُمًٚمٛمقن، مج٤مقم٦م ومٞمٝم٤م حَمِٚم٦َّم يمؾ ذم يٙمقن أن اًمقاضم٥م

 أهؾ ومٞمف دمتٛمع ضم٤مُمع، ُمًجد أظمرى حَمِٚم٦َّم ذم يٙمقن وأن اخلٛمس، ًمٚمّمٚمقات

ت  .اجل٤مُمع اعمًجد ذم يمٚمٝم٤م اًمـَٛمِحالَّ

غ هذا سم٠منف: -مت٤مُم٤مً  وٟمٕمرومف ىمٚمتف، اًمذي وهذا- ىمٚمٜم٤م وم٢مذا روا أن هلؿ ُيًقِّ  ُيَٙمرِّ

 :اصمٜملم أُمريـ قمغم أىمررٟم٤مهؿ أنٜم٤م ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمقاطمد، اعمًجد ذم اجلمقم٦م

 ُي٘مٞمٛمقا  أن -يمٗمر سمالد ٕهن٤م-  هلؿ شمًٛمح ٓ اًمتل اًمٌالد شمٚمؽ ذم إىم٤مُمتٝمؿ قمغم 

 .اإلؾمالم سمالد ذم يم٤مٟمقا  ًمق يمم اإلؾمالم، ؿمٕم٤مئر

 .جيقز ٓ وهذا هٜم٤مك، يًت٘مروا أن ُٟم٘مّرهؿ أن ُمٕمٜم٤مه: أوًٓ  هذا

 .جيقز ٓ وهذا اعم٤ًمضمد سمٜم٤مء ُمـ اإلىمالل قمغم ُٟمِ٘مّرهؿ أن: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .همػمه

 ( 22: 17: 36/ 349/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 ذيمر ُمع قمٜمٝم٤م واًمٜمٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمجمقم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اؾمتقوح أن أريد ُمداظمٚم٦م:

 ؟-ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- إَْومَم،
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 : سم٘مقًمٜم٤م اسمتدأن٤مه اًمذي اًم٤ًمسمؼ اًمٌح٨م ُمٕمل شمتذيمر أن أريد: أوًٓ : ؿمؽ ٓ

 اًمٜمص ُمـ اجلزء هبذا اًمًٚمػ قمٛمؾ جير مل قم٤مم، ٟمص حت٧م شمدظمؾ قم٤ٌمدة يمؾ إن

 ؟-اهلل ؿم٤مء إن- اًمٌح٨م هذا شمذيمر. رء ذم اًمٕم٤ٌمدة ُمـ ًم٧ًم ومٝمل اًمٕم٤ٌمدة، ُمـ اًمٕم٤مم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .أن ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب قمغم ي٤ًمقمدٟم٤م هذا

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ذم ذيمرشمف اًمذي سم٤محلدي٨م قمالىم٦م ًمف ؾم١ماًمؽ

 وقمنميـ سمًٌع أو سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »واًمًالم اًمّمالة

 شُمٗمٝمؿ أن يٜمٌٖمل يمٞمػ: احلدي٨م هذا ذم اجلمقم٦م: ٟمٚمٜمت٤ًمءل سمد وٓ ٟم٘مػ هٜم٤م ،شدرضم٦م

 اًمٚمٗمٔم٦م؟ هذا

 : ىمًٛملم إمم قمٜمدهؿ شمٜم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م، ذم ًمٚمتٕمريػش: أل» هٜم٤م،ش أل)

 وإٓ مج٤مقم٦م، يمؾ: اجلمقم٦م صالة: أي وآؾمتٖمراق، ًمٚمِمٛمقل وإُم٤م ًمٚمٕمٝمد، أهن٤م إُم٤م

  اًمنمع؟ ذم اعمٕمرووم٦م اعمٕمٝمقدة اجلمقم٦م: اجلمقم٦م صالة

 .شمٗمًػمه يٛمٙمـ اعمٕمٜمٞملم ُمـ يمؾ

 احلدي٨م هذا ذم يدظمؾ طمٞمٜمئذ واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق ال: اجلمقم٦م صالة: ي٘م٤مل

 أن يٛمٙمـ وم٘مٞمٝم٤م أفمـ ٓ واًمتل آٟمٗم٤ًم، ُمثالً  ضسم٧م اًمتل اجلمقم٦م وُمٜمٝم٤م صٚم٧م، مج٤مقم٦م أي

 . اعمث٤مل ُمٕمل شمذيمر ًمٕمٚمؽ سمنمقمٞمتٝم٤م، ي٘مقل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

: ًمٗمٔم٦م قمٛمقم ذم أدظمٚمٜم٤مه ُم٤م ويمٜم٤م اعمث٤مل، هذا قمٜمد وىمٗمٜم٤م يمٜم٤م وم٢مذا آه، اًمِمٞمخ:

 اًمرؾمقل زُمـ ذم وُمِٕمٚم٧م ُم٤م اخل٤مص٦م اجلمقم٦م هذه إن: ىمٚمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، وشمذيمرٟم٤م ،شاجلمقم٦م»

  واوح؟ ،شاجلمقم٦م صالة: »ىمقًمف قمٛمقم ذم شمدظمؾ مل إذاً  ومٝمل اًمًالم، قمٚمٞمف

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 سمؾ سمدقم٦م، إهن٤م: ي٘م٤مل أن اًمٕم٘مقل قمـ أبٕمد: وهق آظمر، ُمث٤مل إمم أن ٟم٠ميت اًمِمٞمخ:

 ىمٞم٤مم ُيَّمّٚمقا  أن أرادوا ٟم٤مؾم٤مً  أن ًمق، ُمنموقم٦م إهن٤م شم٘مقل أن إمم اًمٕم٘مقل سمٕمض متٞمؾ ىمد

 صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »سمحدي٨م ذًمؽ قمغم واؾمتدًمقا  مج٤مقم٦م، اًمٚمٞمؾ

  ٓ؟ أم صحٞمح هذا اؾمتدٓهلؿ هؾ اًمخ،...شاًمٗمذ

  شمرى؟ ُم٤مذا وم٠مىمقل اُمتح٤من، ضمقاب أن، اجلقاب

... وراءه اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض يّمغم ويم٤من يّمغم يم٤من... ًمٚمدًمٞمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم هذا :ادلقي

 .أقمٚمؿ واهلل اجلقاز، وم٠مرى

 إن» اًم١ًمال، قمـ جي٤موب يتٕمٚمؿ سمػميد اًمكم -طم٘مٞم٘م٦م– اإلٟم٤ًمن هق طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

ه اخلٓم٠م هذا صمؿ ،شواطمد أضمر ًمف أظمٓم٠م وإن أضمران، ومٚمف أص٤مب  . سمد وٓ اًمّمقاب إمم ؾَمٞمُجر 

 وأطمًٜم٧م- اجلقاز قمغم هب٤م اؾمتدًمٚم٧م أن٧م اًمتل اجلزئٞم٤مت هؾ: ؾم١مال ي٠ميت أن

 شمٚمٙمؿ يم٤مٟم٧م هؾ: شمقوٞمحل ؾم١مال ،-أقمٚمؿ واهلل: سم٘مقًمؽ اجلقاب قمغم قم٘م٧ٌم طمٞمٜمم

  ؟-شمٕمٚمؿ ومٞمم- واشمٗم٤مىم٤مً  ُصدوم٦م يم٤مٟم٧م وٓ اًمَتَداقمل، ؾمٌٞمؾ قمغم اجلمقم٦م

 . واهلل أدري ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . طمًٜم٤مً  شمدري، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .واشمٗم٤مىم٤مً  صدوم٦م يم٤مٟم٧م وإٟمم شمداقمٞم٤ًم، يٙمـ مل :اجلقاب

 . إًمٞمٝم٤م شمِمػم أن٧م اًمتل اًمرواي٤مت ٟمٗمس: واًمدًمٞمؾ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٘م٤مم ُمٞمٛمقٟم٦م، ظم٤مًمتل قمٜمد ًمٞمٚم٦مً  سم٧ِم  : »ىم٤مل: قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م: ُمثالً 

 قمٚمٞمف ومجذسمف ي٤ًمره، قمـ ووىمٗم٧م وشمقو٠مت، وم٘مٛم٧م يّمغم، وم٘م٤مم وشمقو٠م، اًمًالم

 ش. يٛمٞمٜمف قمـ وأوىمٗمف اًمًالم

 دقم٤مه، وم٤مًمرؾمقل ىم٤مم، يّمكم، ىم٤مم اًمرؾمقل ؿم٤مف ح٤م ًمٙمـ ٟم٤مئم، يم٤من قم٤ٌمس اسمـ

  اًمّمقرة؟ هذه واوح ُمٕمل، صغم شمٕم٤مل: ىم٤مل

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اىمتدى ُمًٕمقد، اسمـ ومرآه ُيَّمغّم  ًمٞمٚم٦مً  ط اهلل رؾمقل ىم٤مم: ُمثالً  يمذًمؽ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 . شُمٓم٤مق ٓ ـمقيٚم٦م اًم٘مراءة ٕن ؾمقء، سم٠مُمر مهٛم٧م طمتك اًم٘مراءة، وم٠مـم٤مل: ىم٤مل، وراءه

 وم٤مومتتح اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اىمتدى ح٤م اًمٞممن، سمـ طمذيٗم٦م ىمّم٦م يمذًمؽ

، اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ، وم٘مرأ  .وىمرأ  وىمرأ

 ٟمٗمًف ُيَٕمٚمِّؾ أظمذ ًمٙمـ طمذيٗم٦م، ٟمٗمس إمم يتنب اًمتٕم٥م أو يتنب اعمٚمؾ سمدأ

. يريمع آي٦م ُم٤مئ٦م ًمرأس يّمؾ سمس اًم٘مراءة، ُمـ أيمثر قمٜمدُم٤م ـمقهل٤م، قمٜمدُم٤م أن: ي٘مقل

ث هٙمذا يريمع، وأن يريمع أن. وُم٣م آي٦م اح٤مئ٦م ىمرأ  ومٛم٣م،: ىم٤مل  طمتك ٟمٗمًف ُُيَدِّ

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ؾمقرة أـمقل وهل يمٚمٝم٤م، اًمٌ٘مرة ؾمقرة ظمتؿ

 ًمألُمر اؾمتًٚمؿ قمٛمران، آل ؾمقرة اومتتح ومٛم٣م، سمػميمع، ُمٜمٝم٤م ٟمخٚمص سمس أن

 . وأن أن: قمـ وأُمًؽ اًمقاىمع

 إمم رضمع صمؿ اح٤مئدة ؾمقرة أومتتح صمؿ سمتمُمٝم٤م، قمٛمران آل ؾمقرة اًمرؾمقل ظّمٚمَّص

 .احلدي٨م اًمخ.. واطمدة ريمٕم٦م ذم ـمقال ؾمقرٍ  أرسمع وم٘مرأ  اًمٜم٤ًمء، ؾمقرة

 . قمٚمٞمٝم٤م واًمّمؼم اًمٕم٤ٌمدة قمـ ًمٌٕمدٟم٤م اًمٞمقم ٟمتّمقره ُم٤م ٟمحـ ـمقيؾ، طمدي٨م 

 . وم٘مط رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة: هق اًمتداقمل شمداقمل، قمـ يم٤من ُم٤م

 شمٕم٤مًمقا  أُم٤م ُمنموقم٦م، ومٝمل شمداقمل سمدون هٙمذا اًمٚمٞمؾ ذم مج٤مقم٦م صالة وىمٕم٧م وم٢مذا

 .ي٘مع مل ومٝمذا اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم مج٤مقم٦م ُٟمَّمكّم  سمدٟم٤م مج٤مقم٦م؟ ي٤م

ع ٓ مج٤مقم٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اعمٝمؿ،  مج٤مقم٦م، ٟمّمغم سمدٟم٤م مج٤مقم٦م ي٤م شمٕم٤مًمقا  أُم٤م اشمٗم٤مىم٤م، إٓ ُينْمَ

 هٜم٤مش أل» ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف ذًمؽ، وقمغم، اًمًٜم٦م ظمالف هذا

سم٤مً  قمٚمٞمٜم٤م ؾمتٗمتح ٕهن٤م واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق ًمٞم٧ًم  مل أيمثُره٤م إُمقر، حمدصم٤مت ُمـ أبقا

 اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمًٜمـ صالة ذم اًمتجٛمع ذم اًم٤ًمسمؼ واعمث٤مل اًمٞمقم، طمتك هلل واحلٛمد ي٘مع

 اًمًٜم٦م قمغم ُي٤مومٔمقن  اًمًٜم٦م، قمغم ُي٤مومٔمقن يزاًمقن ٓ اعمًٚمٛمقن -هلل احلٛمد- واًمٌٕمدي٦م

 اًمًٜم٦م اجلمقم٦م، ومروف اًمٗمرض اًمٗمرض، قمغم اًمٗمرض قمغم وُي٤مومٔمقن اًمًٜم٦م، قمغم
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 . واوح؟ اإلومراد، ؾمٜمتٝم٤م

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه خم٤مًمٗم٦م ذم اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم هب٤م يتِم٨ٌم ؿمٌٝم٦م، هٜم٤مك اًمِمٞمخ:

 وٓ ُمًجده ذم ٓ- شم٘م٤مم قمٝمده ذم يٙمـ مل ط اًمٜمٌل أن: هل اًمنمقمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة

 . اخلٛم٦ًم إوىم٤مت ُمـ وىم٧م ذم مج٤مقمت٤من -همػمه ُمًجد ذم

: وهق إرسمٕم٦م، اًمٗم٘مف أئٛم٦م أطمد ًمٜم٤م وطَمِٗمَٔمف اًمًٜم٦م، يمت٥م سمٕمض ذم ُمروي وهذا

 . -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

: ىم٤مل اًمٌٍمي احلًـ طمدي٨م ُمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم ضم٤مء وم٘مد: اًمًٜم٦م أُم٤م

 . ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ إذا ط اًمٜمٌل أصح٤مب يم٤من

 ،شإم يمت٤مب» سمـ اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم ومذيمر اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم اًمٜمص ًمٜم٤م طمٗمظ: ىمٚم٧م

 صٚمقا  وم٢من ومرادى، صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: »ىم٤مل

 صمؿ ،شاًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ذًمؽ:ٕنف هلؿ أيمره وًمٙمٜمل صالَتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦م

 اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وإٟم٤م: »ىم٤مل

 يٗمٕمٚمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى، ومّمٚمقا 

 ش. ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمراهٞم٦م

 .شمٕمٌػمه ذم اًمدىم٦م ُمٜمتٝمك ذم وم٘مٞمف إُم٤مم يمالم اًمِم٤مومٕمل، اإلُم٤مم يمالم هذا

 -ومحٞمٜمئذ– ُمٕمرووم٦م همػم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م إذا

 ش. اجلمقم٦م صالة» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يِمٛمٚمٝم٤م وٓ اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘م٤مقمدة ذم شمدظمؾ

 ضم٤مء: اًمٌٞم٤من وي٠ميت إـمالىم٤ًم، سمٛمقوققمٜم٤م قمالىم٦م ًمف ًمٞمس طمديثؽ: طمديثؽ إمم ٟمٕمقد

 ُم٤مًمؽ سمـ وأنس اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م واًمؽمُمذي داود أيب ؾمٜمـ ذم

 يّمغم أن يريد رضمؾ دظمؾ ؾمٚمؿ، وح٤م يقم، ذات صغم: »ط اًمٜمٌل أن -قمٜمٝمم ريض-

 يم٤مٟمقا  ممـ طمقًمف عمـ -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- وم٘م٤مل اٟمتٝم٧م، اجلمقم٦م ٕن وطمده،
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 صٚمقا  اًمذيـ ُمـ رضمؾ وم٘م٤مم ،شُمٕمف ومٞمّمغم هذا، قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ظمٚمٗمف صٚمقا 

: ي٘مؾ ومل ،شُمٕمف صغم: »ي٘مقل احلدي٨م آٟمت٤ٌمه، وأرضمق ،شُمٕمف وصغم اًمرؾمقل ُمع

 . سمف صغم

 .ومٝمٛمف ي٤ًمء ىمد ُم٤م وسملم احلدي٨م سملم واوح ومرق ذم وأفمـ

 أن؟ ٟمًٛمٞمٝم٤م سمدٟم٤م اًمغم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمّمالة هذه ذم اإلُم٤مم هق ُمـ: أي: ُمٕمف وصغم وم٘م٤مم

 . اًمداظمؾ :اعمٚم٘مل

 اًمذي أم اًمداظمؾ مج٤مقم٦م، اًمّمالة هذه ضمٕمؾ اًمذي ُمـ إذن،. اًمداظمؾ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف؟ شَمَّمّدق

 هذا قمٚمٞمف، ُمتّمدىًم٤م ظمٚمٗمف وصغم ُمٕمف، صغم اًمذي هق ٕنف قمٚمٞمف، شمّمدق اًمذي

 . احلدي٨م هق

 .واًمراسمٕم٦م واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م؟ سم٤مجلمقم٦م احلدي٨م هذا قمالىم٦م ُم٤م: ٟم٘مقل أن

- ؾمقري٤م ذم ُمًجد أيمؼم أدظمؾ يمٜم٧م اًمِم٤مم، دُمِمؼ ذم يمٜم٧م ح٤م: ضمٞمداً  أذيمر وأن٤م

 . أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد: -اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم طمتك ورسمم

 ىم٤مئٛم٦م مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ًمٚمٛمٖمرب، اعم١مذن أذان وم٠مؾمٛمع اًمٕمٍم، صالة سمٕمد أدظمؾ

 . اًمٕمٍم صالة شمّمكم

 . إومم اجلمقم٦م سمٕمد ُأىمٞمٛم٧م مج٤مقم٦م يمؿ سم٘مك شَمَّمّقر

 اًمث٤مًمث٦م قمـ ومْمالً - اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م ُمٓمٚم٘م٤مً  قمالىم٦م احلدي٨م هلذا ًمٞمس: اًمِم٤مهد

  ح٤مذا؟ ،-واًمراسمٕم٦م

ومم، اجلمقم٦م شمِمٌف صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م: اًمٌح٨م ٕن  ومرض، ذم اإلُم٤مم أن طمٞم٨م ُمـ ٕا

  اًمرؾمقل؟ قمٝمد ذم وىمٕم٧م هذه هؾ ومريْم٦م، مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه ُمٗمؽموقن، أجْم٤مً  واعم٘متدون

 قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ؿمٞم٦ٌم، أيب اسمـ رواي٦م ُمـ -ؾم٤مسم٘م٤مً – قمرومٜم٤م
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، مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيٛمٕمقا  أن  . ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 .وىمٕم٧م ُم٤م اجلمقم٦م هذه ُمثؾ: إًذا

 أن ُمٜمف ي١مظمذ احلدي٨م هذا ٟمٕمؿ،: ٟم٘مقل واًمؽمُمذي، داود أيب طمدي٨م قمٜمدٟم٤م أن

 قمٚمٞمف، ومٞمتٓمقع يّمغم أن يريد رضمؾ ودظمؾ اعمنموقم٦م، اجلمقم٦م ُمع صغم يم٤من ُمـ

 .ظمٚمٗمف يّمغم سم٠من قمٚمٞمف ويتّمدق قمٚمٞمف، ويتٗمْمؾ

 ُمـ وراء يٕمٞمده٤م أن اًمٗمريْم٦م صغم عمـ جيقز: سم٠منف دًمٞمؾ احلدي٨م هذا ذم: أي

 . ٟم٤مومٚم٦م ظمٚمٗمف يّمغم ًمٚمذي وسم٤مًمٜم٦ًٌم ومريْم٦م، إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗمريْم٦م، يّمغم

 ي١ميمد واًمذي ذًمؽ، ُمـ رء ومٞمف ًمٞمس هذا سمف، وُم٘متديـ إُم٤مم إىم٤مُم٦م ذم: إًذا سمحثٜم٤م

 قمـ اًمٖمٗمٚم٦م سم٥ًٌم اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم ٟمِم٤مهده اًمذي اًمقاىمع هذا أن اٟمٔمروا: ًمٙمؿ

 أطمدهؿ، ومت٘مدُمٝمؿ اجلمقم٦م، صالة قمـ ُمت٠مظمريـ أرسمٕم٦م صمالصم٦م، دظمٚمقا  اًمّمحٞمح، اًمٕمٚمؿ

 . ظمٚمٗمف يّمٚمقن وأظمرون

ق هق ُمـ ق هق وُمـ اعمَُتّمدِّ  اًمتل اًمّمقرة ذم ٕن ح٤مذا؟ أطمد، ٓ قمٚمٞمف؟ اعمَُتَّمدَّ

ق: اًمرؾمقل زُمـ ذم وىمٕم٧م  اجلمع ُمع اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م يم٥ًم هذا اًمٖمٜمك، هق اعمتّمدِّ

 .أوًٓ  إومم،

 هذه وم٤مشمتف اًمكم هق اًمٗم٘مػم أُم٤م اًمٖمٜمك، هق هذا ،ط اًمرؾمقل وراء: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .يّمغم أن أراد اًمذي وهق اًمٗمْمٞمٚم٦م،

: وم٢مًذاش هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »ًمف وم٘م٤مل ظمٚمٗمف، يّمغم أن اًمرؾمقل طمثَّف اًمذي هذا أُم٤م

ق، ومٝمق سمف، اجلمقم٦م وم٤مٟمٕم٘مدت قمٚمٞمف، شمّمدق هق  . اإلُم٤مم ومٝمق اًمٗم٘مػم أُم٤م ُُمتََّمدِّ

ومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٝمؿ ٕهنؿ وم٘مراء، ومٙمٚمٝمؿ شم٘مع، اًمتل -اًمٞمقم– اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أُم٤م  . ٕا

 . اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمٛمقوقع قمالىم٦م احلدي٨م هلذا ًمٞمس:سم٤مظمتّم٤مر

 ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره أنف قمغم شمٜمص -ُمتقهن٤م وظم٤مص٦مً - اًمٗم٘مف، يمت٥م: وًمذًمؽ

 . إم ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٟمص وهذا راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف ُمًجد
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 . واعمديٜم٦م ُمٙم٦م سملم ُم٤م اًمتل يم٤معم٤ًمضمد: اًمٓمرق قمغم شُمٌٜمك اًمتل اعم٤ًمضمد ذًمؽ ُمـ خيرج

 احل٤مل؟ ر ُم٤م قمٜمدهؿ، ُمـ سم٢مُم٤مم ومٞمٝم٤م يّمٚمقن اح٤مرة ُمـ مج٤مقم٦م ضم٤مء يمٚمٝم٤م هذه

 اًمّمالة، قمغم طمل: هلؿ ي٘مقل راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف: حَمِّٚم٦م ذم ُمًجد أُم٤م

 .سمٕمد ومٞمم سمٜمّمكم أظمل ي٤م قمٛمٚمف، ذم سمٞمتف، ذم يت٘م٤مقمس سمٕمْمٝمؿ صمؿ اًمٗمالح، قمغم طمل

 ُمـ إذان أؾمٛمع يمٜم٧م اًم٘مقل، هبذا ُمٌتغمً  يمٜم٧م ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚمٌل أول ذم وأن٤م

 -ؾم٤مقم٤ميت–  أن٤م أيمقن ُمؽًما، مخًلم ُمـ أيمثر قمٜمك يٌٕمد ٓ سمج٤مٟمٌل، وهق اعمًجد،

: قم٘مكم وسملم سمٞمٜمل أن٤م ٟم٘م٤مش ذم سمٞمّمػم اًم٤ًمقم٦م، ظمٚمص سم٤م هف: أىمقل اًم٤ًمقم٤مت، أصٚمح

 ُأٓىمل ٓسمد صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م صكم سم٤م. اجلمقم٦م اٟمتٝم٧م يٙمقن اًم٤ًمقم٦م ختٚمص ُم٤م سملم أن٧م ًمؽ

 قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م أن٧م ٟمٗمًؽ، قم٤مضمٌؽ ُم٤م أن٧م: زم سمت٘مقل ٟمٗمز. إُم٤مم سمتالىمل ُم٤م ًمؽ. إُم٤مم

 . ومٕمالً  أومٕمؾ يمٜم٧م هٙمذا. إُم٤مم سمتّمكم أن٧م

 أيمؼم، اهلل: ي٘مقل اعم١مذن أؾمٛمع ُم٤م ُمرد يمٜم٧م، اًمًٜم٦م ظمالف هذا أن قمٚمٛم٧م ح٤م

 اعمِٞمَْم٠مة إمم ريمْم٤مَ  وأؾمٕمك وأىمقم أُم٤مُمل، أصٚمحٝم٤م قَمؿّ  ازمّ  اًم٤ًمقم٦م أطمط أيمؼم، اهلل

 .وأصغم أتقو٠م

 ومٝمذا واًمث٤مًمث٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذقمٞم٦م اعمًٚمٛملم أذه٤من ذم ىم٤مم إذا أنف: هبذا أقمٜمل

 . دًمٞمؾ أيمؼم واًمقاىمع قمدده٤م، وشم٘مٚمٞمؾ إومم، اجلمقم٦م قِمْ٘مد ومرط إمم ي١مدي

 يّمػم ُم٤م إذه٤من ذم ىم٤مئؿ اجلٛمٕم٦م اجلٛمٕم٦م؟ وصالة اجلمقم٦م صالة سملم اًمٗمرق ؿمق

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ﴿ :شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم يًٕمك اجلٛمٕم٦م يّمغم سمّده وًمذًمؽ شمٙمراره٤م:
ِ
 .﴾اّللَّ

 ذم أنف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم وُمًت٘مراً  ىم٤مئم يم٤من ح٤م: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس قمغم

 إومم، اجلمقم٦م قمـ سمٞمت٘م٤مقمًقا  اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  سمِّدهؿ اًمكّم  ه٤م وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م

 . اًمًٜم٦م ظمالف وهل أذه٤مهنؿ، ذم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٗمٙمرة هذه سم٥ًٌم

 إمم اعمًٚمٛملم ُم٤ًمرقم٦م هق: صحٞمح٤مً  قمٚمٛمٞم٤مً  ومٝممً  اعم٠ًمخ٦م هذه ومٝمؿ طمّمٞمٚم٦م ومٞمٙمقن

 . اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طمل: اهلل ُمٜم٤مدي إضم٤مسم٦م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 

83 

 شمٕمرومقهنؿ، صممرهؿ ُمـ: اًمٙمت٥م سمٕمض ذم واعمروي٦م اعمٕمرووم٦م اًم٘مديٛم٦م احلٙمؿ وُمـ

سًم٤م يم٤مٟم٧م إذا اعم٠ًمخ٦م صمٛمرة شمٕمرف  . صمٛمرَت٤م ُمـ ظمٓمئٝم٤م ُمـ صقاهب٤م شمٕمرف ظمٓم٠ًم، أو صقا

 .وشمقزقم٧م إومم اجلمقم٦م شمٗمرىم٧م سمٕمده٤م، وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ إذا

 اجلمقم٦م إٓ درضم٦م وقمنميـ ؾمٌٕم٦م: »اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه شمٙم٥ًم مج٤مقم٦م ٓ ىمٞمؾ وإذا

 ش.اهلل ذيمر إمم يًٕمقن اعمًٚمٛمقن اٟمٓمٚمؼ إومم،

 راشم٥م، وُم١مذن، راشم٥م إُم٤مم ومٞمف اًمكّم  اعمًجد سملم وَمَرىّمتؿ مِلَ : ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق :اعمٚم٘مل

 ذم ذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ وُم٤م راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل اعم٤ًمضمد وسملم

  اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م ىمٞم٤مم قمدم إٟمف: شمٗمري٘مٙمؿ

 . ًمٚمِم٤مومٕمل إم ٟمٗمس ذم ُمذيمقر وهذا اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ :اعمٚم٘مل

 أُم٤م مج٤مقم٦م، ًمف يٕمٜمل راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف عمًجد سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمِمٞمخ:

 .مج٤مقم٦م هل٤م ًمٞمس راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم هل٤م ًمٞمس اًمتل اعم٤ًمضمد

 ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٕمٙمس ُيٗمرق، وٓ جَيَٛمع هٜم٤مك اجلمقم٦م ومتٙمرار

 وم٘مف ُمـ وهذا سمٞمٜمٝمم، ُم٤م ومِمت٤من جيٛمع، وٓ يٗمرق ومٝمق راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم

 . اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 ( 21: 22: 24/ 707/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 22: 36/ 708/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة

 اٟمتٝم٤مء سمٕمد اعمًجد إمم طميوا رضم٤مل، صمالصم٦م أو اصمٜملم طمٙمؿ هق ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ه١مٓء ُمٜمٗمرديـ أو مج٤مقم٦م، يّمٚمقا  أن يم٤مٟم٧م، ومريْم٦م أيَّ  أو اًمٕمٍم، أو اًمٔمٝمر، صالة

 آصمٜملم؟ أو اًمثالصم٦م
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 يم٤مإلُم٤مم إىمدُملم، اعمًٚمٛملم أئٛم٦م سمف ىم٤مل سمم -ضم٤مزُملم- ٟمٕمت٘مد ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 ًمٙمـ يمت٥م ًمف ًمٞمس يم٤من وإن- طمٜمٞمٗم٦م أبق ويمذًمؽ يمتٌٝمؿ، ُمـ ٟمّم٤مً  واًمِم٤مومٕمل ُم٤مًمؽ

 راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار يٙمره أنف قمغم ُمتٛمٕمقن يمٚمٝمؿ -أصح٤مسمف يمت٥م

 .راشم٥م وُم١مذن

ق   يٙمقن ُم٤م أؿمٌف اًمٓمريؼ، ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد سملم سمٗم٘مٝمٝمؿ، إئٛم٦م ه١مٓء ُيَٗمرِّ

 ومٞمّمٚمقن، ومٞمٝم٤م يدظمٚمقن اح٤مرة صٖمػمة ُم٤ًمضمد اعمديٜم٦م،... اعمديٜم٦م ـمريؼ ذم سم٤معم٤ًمضمد

 .ضم٤مئزة هٜم٤م وم٤مجلمقم٦م

ُره ًمف اعمًجد هذا حَمِٚم٦َّم، ُمًجد أُم٤م   ًمف.. ومٞمف واعمّمٚمقن وأصح٤مسُمف أهٚمف وًمف ضمقا

 اشّمٗمؼ اعم٤ًمضمد، هذه ومٛمثؾ ي١مُّمٝمؿ، إُم٤مم وًمف اًمّمالة، وىم٧م سمحْمقر خيؼمهؿ ُم١مذن

ٞمتٝمؿ اًمذيـ- إئٛم٦م ه١مٓء  صم٤مًمث٦م أو صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  اًمّمالة ذقمٞم٦م سمٕمدم -آٟمٗم٤مً  ًمؽ ؾَمٛمَّ

 .يمتٌٝمؿ ذم -ىمٚم٧ُم  يمم- اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ذًمؽ قمغم وٟمص سمٕمده٤م، وُم٤م

 وٓ ُيي، مل ُمًجدٍ  إُم٤مم أن ًمق: »ىم٤مل أنف ُم٤مًمؽ، اإلُم٤مم قمـ ورد ُم٤م أهمرب وُمـ

 يُمٚمَّٝمؿ، َوطْمَدهؿ ُيَّمّٚمقن: ىم٤مل اجلمقم٦م، طمي صمؿ وطمده، ومّمغمَّ  اعم١مذن، إّٓ  أطمد طمي

 مل آظمر أو ًمٕمذر واإلُم٤مم اإلظم٤ٌمر، سمقاضم٥م ىم٤مم اعم١مذن ًمٙمـ مج٤مقم٦م، شم٘مؿ مل أنف ُمع

 يُمّٚمف هذا وُمراَدى، ُيَّمّٚمقن: ىم٤مل اجلمقم٦م ضم٤مءت صمؿ وطمده، اعم١مذن هذا وَمَّمغمَّ  ُيي،

 .اًمذريٕم٦م ؾَمدّ  سم٤مب ُمـ

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن٧م شم٘مقل ُم٤مذا! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ اًمِمٞمخ:

 ومٞمٝم٤م؟ رأجؽ هق ُم٤م هذه، اًمّمقرة سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هذه ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمٝم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 ...يٕمٜمل طمتك ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمّمقرة، هذه ذم طمتك اًمِمٞمخ:
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 .اًمذريٕم٦م ؾمد ُمداظمٚم٦م:

 .آٟمٗم٤مً  واوم٘متف اًمذي اعمًجد ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

ُٟمٜم٤م ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  سُمْرَه٦مً  وأن٤م واًمث٤مٟمٞم٦م، إومم اجلمقم٦م ُمع أن٤م ىمّمتل يٕمرومقن إظمقا

٤مين– حمكم ويم٤من اًم٤ًمقم٤مت، ُُمّْمٚمِح ؾم٤مقم٤ميت، اًمدهر ُمـ ـمقيٚم٦م  اعمًجد، سمج٤مٟم٥م -ُديمَّ

 اعم٤ًمضمد ذم واعمَُِم٤مهد اًم٤ًمئد، سم٤مًمٗم٘مف ُمت٠مثراً  يمٜم٧م وًمٙمـ سمآذاين، إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م

 .إظمرى سمٕمد اًمقاطمدة اجلمقم٦م شمٙمرار

٥م أن أريد اًم٤ًمقم٦م، ذم أؿمتٖمؾ: ُمثالً  وم٠من٤م  ٥م أن أريد أو سمرهمل، ُأَريمِّ  قم٘مرب، ُأَريمِّ

 وؾم٠مىمقم ُمٜمٝم٤م، أنتٝمل ُم٤م هقم٤من سمًٞمٓم٦م، ؿمٖمٚم٦م هذه أن ًمٜمٗمز وُأقَمٚمِّؾ إذان، أؾمٛمع

 إُمد، وـمقيٚم٦م صٕم٦ٌم سمًٞمٓم٦م، ًمٞم٧ًم أطمٞم٤مٟم٤مً  شُمّْمٌِح هذه اجلمقم٦م، صالة وُأدرك

شمؽ هذا أن ٟمٗمز، وسملم قم٘مكم وسملم سمٞمٜمل ٟم٘م٤مش ويّمٌح  اشمرك اجلمقم٦م، صالة ؾمتٗمقِّ

 يم٤من وًمق ٓ،: زم ؾمت٘مقل ٟمٗمز اجلمقم٦م، وأدرك واذه٥م أروٝم٤م، ذم ؾمتجده٤م اًم٤ًمقم٦م

 ومٞمٜم٤م، يّمكم إُم٤مُم٤مً  ٟمجد مل أنف اومرض: ي٘مقل قم٘مكم.. صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ؾمتجد اجلمقم٦م راطم٧م

 ..قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم إىمؾ ومٕمغم.. 

ع ٓ اًمٕم٤مم اعمجتٛمع ذم أنف يمم أنف وم٤مىمتٜمٕم٧ُم    يمذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م، هق واطمد إُم٤مم إٓ ُينْمَ

ع ٓ -اعمًجد وهق- اخل٤مص، اعمجتٛمع ذم  .. هذا ذم اىمتٜمٕم٧م واطمد، إُم٤مم إٓ ُينْمَ

 واٟمٓمٚم٘م٧م أُم٤مُمل، اًمٓم٤موًم٦م قمغم ووٕمتٝم٤م سمٞمدي، اًم٤ًمقم٦م آىمتٜم٤مع، هذا سمٕمد

قم٤ًم،  شمٗمقشمٜمل أن اًمّمحٞمح٦م اًمٕم٘مٞمدة هذه ٟمٗمز ذم محٚم٧م سمٕمدُم٤م ضمداً  ضمداً  ٟم٤مدر ها

 .اجلمقم٦م صالة

 اجلمقم٦م ُمع اهلل ذيمر قمـ شَمُّمد   هل اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمجقاز وم٤مًم٘مقل: وًمذًمؽ 

 .داومع ُمـ ًمف ُم٤م واىمع أُمر هذا إومم،
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87 

 حلْمقر اًمٕمٍم صالة سمٕمد أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد أدظمؾ ويمٜم٧م دُمِمؼ، ذم ُرسمِّٞم٧م وأن٤م 

 صالة ومج٤مقم٦م اعمٖمرب، أذان أؾمٛمع إطمٞم٤من سمٕمض ذم يمٜم٧م هٜم٤مك اًمدروس سمٕمض

ٚمِّؿ مل اًمٕمٍم ًَ  .سمٕمد شُم

 إول، اًمزُمـ ذم هذا.. احلٜمٗمل إول اإلُم٤مم صغم.. اجلمقم٤مت مجٚم٦م ُمـ: أي 

سمف ذم إول اإلُم٤مم صغم: ذًمؽ وسمٕمد اًمِم٤مومٕمل، هق إول اإلُم٤مم أصٌح ذًمؽ سمٕمد  حمرا

سمف ذم اًمث٤مين واإلُم٤مم  ُيَّمّٚمقن أئٛم٦م أرسمٕم٦م.. حم٤مري٥م أرسمٕم٦م.. واًمراسمع واًمث٤مًم٨م حمرا

 اجلمقم٤مت، شمًتٛمر ذًمؽ ُمع.. اًمٙمٌػم إُمقي اعمًجد ذم وٟمٔم٤مُمٞم٦م رؾمٛمٞم٦م، سمّمقرة

ن، اعمٖمرب وأذان اًمٕمٍم شُمّمكمِّ  مج٤مقم٦م ٟمدرك طمتك  اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمجقاز وم٤مًم٘مقل ُي١َمذَّ

 سمًٌع اًمٗمرد صالةَ  شَمْٗمُْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم حت٧م وإدظم٤مهل٤م

 .إومم اجلمقم٦م شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف هذاش درضم٦م وقمنميـ

 ..اجلمقم٦م وصالة اجلٛمٕم٦م صالة سملم اًمٗمرق ٟمجد أن: وًمذًمؽ

.. سم٤معمّمٚملم اعمًجد ومٞمٖمص شمٙمرار ٓ أن يٕمٚمٛمقن اًمٜم٤مس ٕن: اجلٛمٕم٦م صالة 

 .. أوصٗملم صػ ومٞمٙمٛمٚمقا  شمتٙمرر، أهن٤م يٕمرومقن اًمٔمٝمر صالة

٦م اعمًٚمؿ ًمتٜمٌٞمف يم٤مومٞم٦م أصم٤مر هذه  ٓ أنف آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ ٟم٘مٚمُتف اًمذي اًم٘مقل هذا سمِّمحَّ

 .راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م

ؿ اًم٘مقل وهذا   ُمًجده ذم يٙمـ مل ط اًمٜمٌل زُمـ ذم: أي اًمٕمٛمٚمٞم٦م، سم٤مًمًٜم٦م ُُمَدقمَّ

َتٜمٌْط وهذا واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ًْ : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م ضمدًا، دىمٞم٘م٦م سم٤مؾمتٜم٤ٌْمـم٤مت ُي

ٌُقا  ِرضَم٤مًٓ  آُمرُ  صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمَُّمكمِّ  رضمالً  آُُمرَ  أن مهٛم٧م ًم٘مد»
 ُأظم٤مًمػ صمؿ طَمَٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمِ

ق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة َيَدقمقن ُأن٤مس إمم  حمٛمد ٟمٗمس واًمذي- سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 .اًمٕمِم٤مء صالة: أيش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق -سمٞمده

 واطمداً  ُيقيمِؾ أن َهؿَّ  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: احلدي٨م ُمـ آؾمتٜم٤ٌمط وضمف

ق اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم ُيٖم٤مومؾ هق ويذه٥م قمٜمف، ٟمٞم٤مسم٦مً  يّمكم  اًمٌٞمقت وُُيَرِّ

 .اجلمقم٦م ومريْم٦م شمريمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟ قمٚمٞمٝمؿ،
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 ح٤مذا ؟شهٜم٤م شمٗمٕمٚمقن ُم٤مذا: »اًمرؾمقل ىم٤مل ًمق ٕنف صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م ٓ أنف: ُمٕمٜم٤مه وهذا 

 هٜم٤مك.. صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م هٜم٤مك: اهلل رؾمقل ي٤م ؾمٞم٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اجلمقم٦م؟ صالة حتيون ٓ

 .صم٤مًمث٦م مج٤مقم٦م

 ىم٤مئٛم٦م اًمرؾمقل وطمج٦م اًمرؾمقل، قمغم آطمتج٤مج ـمريؼ قمٚمٞمٝمؿ ُمًدود ٓ،: ًمٙمـ 

٠ٌَّمهؿ ٕنف قمٚمٞمٝمؿ:  اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف ضم٤مز وًمذًمؽ إومم: اجلمقم٦م إٓ مج٤مقم٦م ٓ أنف َٟم

ق إىمقام، أوئلؽ إمم خُي٤َمًمػ أن واًمًالم،  ًم٥ًٌم يٗمٕمؾ مل ًمٙمٜمف سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وُُيَرِّ

 اًمٜم٤ًمء ُمـ اجلمقم٦م صالةُ  قمٚمٞمٝمؿ دَم٥ِم ٓ ُمـ اًمٌٞمقت ذم أن وهق اًمٕمٚممء، قمٜمد ُمٕمروف

 .آظمره إمم... وإـمٗم٤مل

 اًمنمع، خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًمؽمهٞم٥م ذم ط اهلل رؾمقل ُمـ ضمداً  رائع أؾمٚمقب وهذا 

 ًمٚمتحريؼ، اعمُْ٘مَتيض ُوضِمد.. اح٤مٟمع ىم٤مم ٕنف يٗمٕمؾ؟ مل ح٤مذا اًمٜم٤مر، سمتحريؼ اهلَؿّ  وهق

ذ، ومٚمؿ اح٤مٟمع ىم٤مم ًمٙمـ سمذًمؽ، وَمَٝمّددهؿ  .ضمداً  رائع أؾمٚمقب هذا ُيٜمٗمِّ

 .واطمد ُمًجد ذم مج٤مقمتلم يٕمرومقن اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يٙمـ مل وضمذوره، احلدي٨م هلذا: إذاً 

 أصح٤مسمف ُمـ رضمالن قمٜمده يم٤من أنف ُمًٕمقد، سمـ اهلل قمٌد قمـ صح وًمذًمؽ 

 اٟمتٝم٧م ظم٤مرضمقن، اًمٜم٤مس وإذا اعمًجد، إمم وم٤مٟمٓمٚم٘مقا  قمٜمف، اًمٕمٚمؿ ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ اًمت٤مسمٕملم

 اعمرء صالة أومْمؾ: »ط ىمقًمف يٕمٚمؿ وهق مج٤مقم٦م هبؿ وصغم سمٞمتف إمم هبم ومٕم٤مد اًمّمالة،

 ىم٤مل يٕمٜمل اًمرؾمقل ٕن اًمٗمريْم٦م؟ وُيَّمكمِّ  اعمًجد يدظمؾ مل ومٚممذاش اعمٙمتقسم٦م إٓ سمٞمتف ذم

 .سمٞمتف ذم هبؿ ومَجَّع هبؿ رضمع صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ٓ يم٤من قمٜمدُم٤م ًمٙمـ اجلمقم٦م؟ صالة أومْمؾ

 ٟمّم٤مً  شمنمع ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م وم٤مجلمقم٦م ًمذًمؽ: ضمداً  ويمثػمة يمثػمة وهل اًمٜم٘مقل، هذه وُمـ

ق ٕهن٤م وقم٘ماًل: ٟم٘مالً .. وقم٘مالً   واًمتٜم٤مومر ًمٚمت٤ٌمهمض وؾمٞمٚم٦م وشُمتَّخذ اعمًٚمٛملم، مج٤مقم٦مَ  شُمَٗمرِّ

 ..واًمتِم٤مطمـ

 ( 22: 02: 79/ 737/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٠ًمل،ش هذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ط اًمٜمٌل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمقم٦م وم٤مشمتف اًمذي اًمرضمؾ َأمَّ  اجلمقم٦م ُمع صغم اًمذي اًمرضمؾ ًمإلُم٤مُم٦م،

 اجلمقم٦م؟ وم٤مشمتف اًمذي اًمِمٞمخ:

 شهذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ط اًمرؾمقل ىمقل ُمٕمٜمك ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٕن اجلمقم٦م: صالة وم٤مشمتف اًمذي هق اإلُم٤مم أن شمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك، هذا ومٝمٛمٜم٤م إذا هق، اًمِمٞمخ:

 َصغّم  أنفش ُمٕمف ومٞمَُّمكمِّ  هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ: »احلدي٨م هذا ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ط اًمرؾمقل

: ظمٚمٗمف َصّٚمقا  ًمٚمذيـ وم٘م٤مل ،ط اًمٜمٌل ورآه اًمّمالة، وم٤مشمتف وىمد رضمؾ دظمؾ صمؿ سم٠مصح٤مسمف يقُم٤مً 

 ش.ُمٕمف ومٞمَُّمكمِّ  هذا قمغم يتّمدق رضمؾ أٓ»

 .أوًٓ  هذه ،شُمٕمف يّمكم» ىم٤مل سمف، ومٞمّمكم ىم٤مل ومم

ق قم٤مدة: صم٤مٟمٞم٤مً  ق اعمَُتَّمدِّ  وم٘مػم، وأظمر همٜمل   أطمدمه٤م أن ؿمؽ ٓ قمٚمٞمف، واعمَُتَّمدَّ

 اًمذي هق: هٜم٤م واًمٗم٘مػم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ظمٚمػ َصغّم  اًمذي هق: هٜم٤م وم٤مًمٖمٜمل

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمالة وم٤مشمتف

: أي قمٚمٞمف، ؾمٞمتّمدق اًمذي هق -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ظمٚمػ َصغمَّ  اًمذي: وم٢مذاً  

 .مج٤مقم٦م جيٕمٚمٝم٤م وطمده، وؾمٞمّمكم دظمؾ اًمذي هذا صالة وجيٕمؾ سمف، ي٘متدي

ق اًمٗم٘مػم وًمٞمس قمٚمٞمف، شمّمدق اًمذي هق: وم٢مذاً   .اًمٖمٜمل هذا قمغم َيَتَّمدَّ

 ...ُمٜمف، وأىمرأ  أوم٘مف يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٙمالم هذا وارداً  ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 قمغم حم٤مومظ: يٕمٜمل رضمالً  وقمرومٜم٤م اعمًجد، ذم يمٜم٤م ًمق: ُمنموع هذا هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ُمٕمف يّمكم ي٘مقم واطمد اإلُم٤مم -ُمثالً – وىم٤مل يقُم٤ًم، ومت٠مظمر اًمٗمجر، صالة
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 .اًمٞمقم ُمنموع هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م قمغم سمف ُيتجقن: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

ة ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، سم٤مجلمقم٦م قمالىم٦م ًمٚمحدي٨م وًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:  .هذا ذم أذـم٦م قِمدَّ

 ( 21: 03: 33/   794/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 أمحد أظمرضمف صحٞمحش.   ُمٕمف ومٞمّمغم ذا قمغم يتّمدق ُمـ: »ؾمٕمٞمد أبك طمدي٨م»

 واًمؽمُمذىش 1/418» اًمدارُمك ويمذاش 773» داود وأبقش 7/37و 4/63»

 واحل٤ميمؿش 168» اجل٤مرود واسمـش 0/64/0» ؿمٞم٦ٌم أبك واسمـش 308 ـ 1/307»

 106 صش »اًمّمٖمػم» رم واًمٓمؼماٟمكش 69/0 قش »ُمًٜمده» رم يٕمغم وأبقش 1/029»

 أبك قمـ اًمٜم٤مضمك ؾمٚمٞممن قمـش 3/048» طمزم واسمـش 4/69» واًمٌٞمٝم٘مكش 148و

 ط اهلل رؾمقل صغم وىمد، اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: »اخلدرى ؾمٕمٞمد أبك قمـ اعمتقيمؾ

 وم٘م٤مم: وهمػمه - ًمف واًمًٞم٤مق - أمحد زاد. ومذيمره: ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل، سم٠مصح٤مسمف

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجلمقم٦م ُمـ يم٤من اًمرضمؾ أن قمغم ٟمص ومٝمذاش.  ُمٕمف ومّمغم اًم٘مقم ُمـ رضمؾ

 احلًـ ُمرؾمؾ وي١ميده، إول اًمرضمؾ سمٕمد قمٚمٞمٝمؿ يدظمؾ ومل، ط اًمٜمٌك ُمع صٚمقا 

 ي٘مقم رضمؾ أٓ: وم٘م٤مل، ط اًمٜمٌك صغم وىمد اعمًجد دظمؾ رضمالً  أن: »سمٚمٗمظ اًمٌٍمى

 أظمرضمفش.  اًمّمالة شمٚمؽ صغم يم٤من وىمد، ُمٕمف ومّمغم سمٙمر أبق وم٘م٤مم، ُمٕمف ومٞمّمغم هذا إمم

 .صحٞمح احلًـ إمم وإؾمٜم٤مدهش 72 ـ 4/69» واًمٌٞمٝم٘مكش 0/36/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ

 ([747) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 ثاكقة مجاعة إقامة اإلمام اشتئذان

 ومٝمؾ يراه٤م، ٓ اعمًجد وإُم٤مم اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يرى يم٤من ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 إلىم٤مُمتٝم٤م؟ اعمًجد إُم٤مم يًت٠مذن أن قمٚمٞمف جي٥م

 اًمنمقمٞم٦م، يرى ٓ وهق ُمنموع، أنف: ُمٕمٜم٤مه آؾمتئذان ٕن جيقز: ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمف يًت٠مذٟمقا  أن يٓمٚم٥م ومٙمٞمػ

 ( 22: 31: 01/ 606/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة صالة

 يمؾ ذم إومم اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة طمٙمؿ ُم٤م هٜم٤م ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 يّمٚمقن ومريْم٦م،

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 مج٤مقم٦م وشمّمغم اًمّمالة وشم٘مٞمؿ أظمرى مج٤مقم٦م شم٠ميت صَمؿَّ  وُمـ اًمّمالة، وُيٜمْٝمقا  ُمداظمٚم٦م:

 .صم٤مٟمٞم٦م

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ؾم٤مر اًمتل اًمٕم٤مدات ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م -احل٘مٞم٘م٦م ذم- هذه اًمِمٞمخ:

 أن يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م اعمًٚمٛملم، قمٚممء مج٤مهػم قمٜمد ُمنموقم٦م ًمٞم٧ًم وهل سمٕمٞمد، زُمـ ُمـ

 يًٕمك أن ُمًٚمؿ يمؾ قمغم جي٥م واضم٦ٌم، أو ومريْم٦م اعمًٚمٛملم ُم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م صالة

 ذم اًمقاضم٥م هذا اًمٗمالح، قمغم طَملَّ  اًمّمالة قمغم طَملَّ : ي٘مقل اعم١مذن ؾممقمف ومقر إًمٞمٝم٤م

 صالة: »وم٘م٤مل أدائٝم٤م قمغم ط اًمٜمٌل طَمّض  مج٤مقمتٝم٤م صمقاب وشمٙمثػم قمٚمٞمٝم٤م احلٗم٤مظ ؾمٌٞمؾ

 يمثرت يمٚمم صمؿش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع» رواي٦م وذمش سمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م

 .-وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أقمٔمؿ أضمره٤م يم٤من يمٚمم اجلمقم٦م،

 هذه قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص يمؾ طمريّملم اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ يم٤من ًمذًمؽ 
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ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمقاضم٥م ًمٞم٘مقُمقا : أوًٓ  اجلمقم٦م،  يمم[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا ﴿ ُمْم٧م، وحم٤مضة أو درس ذم ذًمؽ ذطمٜم٤م : أي[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 وُييون ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمًٚمػ، ُمـ ومحرص٤مً  اعم٤ًمضمد، ذم اعمّمٚملم ُمع َصٚم قا 

 ،ط اًمٜمٌل ٕن ذًمؽ أبدًا: صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م شم٘م٤مم ٓ ذًمؽ سمٕمد صمؿ اعم٤ًمضمد، ذم اًمّمالة

 ذم ط اًمٜمٌل ومٛمًجد واطمدة، ومريْم٦م مج٤مقم٦م ضمٕمٚمٝم٤م اجلمقم٦م، هذه ًمألُم٦م ؾمـ اًمذي

 دظمٚمٝم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ همػمه٤م ذم أو سمٚمده ذم يم٤مٟم٧م اًمتل إظمرى اعم٤ًمضمد يم٤ًمئر زُمٜمف،

 .اجلمقم٦م وطمدة قمغم ُي٤مومٔمقن اعمًٚمٛمقن يم٤من اإلؾمالم،

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري أظمرضمف اًمذي احلدي٨م: ذًمؽ قمغم إدًم٦م وُمـ 

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ

 َيَدقمقن أن٤مس إمم ُأظَم٤مًمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً 

 أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقَتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠مطمرق اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة

 قمغم يدل احلدي٨م ومٝمذاش اًمٕمِم٤مء صالة أي ًمِمٝمده٤م، طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن

ًم٦م؟ هذه أظمذٟم٤م أجـ ُمـ إومم، اجلمقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف َٓ ف ُمـ اًمدِّ  مَهِّ

 مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق وإٓ اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمحرق اًمًالم قمٚمٞمف

 ومٙم٤من سمٞمقَتؿ، ذم اعمتخٚمٗملم ٕوئلؽ واوٌح  قمذرٌ  ذًمؽ ذم ًمٙم٤من وُمنموقم٦م، صم٤مٟمٞم٦م

 سمف َهؿّ  ُم٤م اًمرؾمقل ومٕمؾ ًمق أو َهؿَّ  ًمق: ي٘مقًمقا  وأن أنٗمًٝمؿ، قمـ يٕمتذروا أن سم٢مُمٙم٤مهنؿ

 أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ُٟمَّمكمِّ  ٟمحـ اهلل، رؾمقل ي٤م: ًم٘م٤مًمقا  سم٤مًمٜم٤مر، ذم سمٞمقَتؿ حتريؼ ُمـ

 ؿمخّمٞم٤مً  وأن٤م واعم٤ًمضمد، اًمٌالد سم٤مظمتالف هذا خيتٚمػ اًمرىمؿ، يمؿ أدري ُم٤م أو اًمث٤مًمث٦م

ة، ُمـ أيمثر ؿم٤مهدت دُمِمؼ ذم  أذان -أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد- اًمٙمٌػم اعمًجد وذم َُمرَّ

ن، اعمٖمرب روا اًمٕمٍم، صالة يّمٚمقن اعمًجد ذم مج٤مقم٦م وهٜم٤مك ُي١َمذَّ  مج٤مقم٦م يمم شَمَّمقَّ

 شمٙمرار همػم اًمٙمٌػم، اعمًجد هذه ُم٤ًموئ ُمـ أن قمٚممً  إومم، اجلمقم٦م سمٕمد ُمـ ُأىمٞمٛم٧م

 وزارة ذم هب٤م ُُمْٕمؽَمف مج٤مقم٤مت وأرسمٕم٦م حم٤مري٥م أرسمع ومٝمٜم٤مك اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه

 اًمِم٤مومٕمل، يٛمٞمٜم٤مً  اًمقؾمط، ذم احلٜمٗمل اإلُم٤مم هق هذا إُم٤مُُمف، حمراب وًمٙمؾ سمؾ إوىم٤مف،

 مم٤م أؿمد يمراهٞمتف سمؾ ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس ؿمؽ سمال هذا هٙمذا،.. اح٤مًمٙمل صمؿ احلٜمٌكم، ي٤ًمراً 

ٌَؾ ُمـ رؾمٛمٞم٤مً  ومٞمٝم٤م ُمٕمؽمف أئٛم٦م ٕهن٤م ومٞمف: ٟمتحدث ٟمحـ
 .اًمدوًم٦م ىمِ
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94 

 ومٝمق اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمدي٨م ذم وضم٤مء اًم٘مرآن، ذم ضم٤مء اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ن اعمٖمرب أذان.. آٟمٗم٤مً  ًمٙمؿ ُمثٚم٧م يمم اًمٓم٤مرئ٦م اجلمقم٤مت هبذه يٕمؽمف ٓ  وهٜم٤مك ُي١َمذَّ

 سمؾ مج٤مقم٤مت، أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م وم٠منَْٙمر اًمٓم٤مرئ٦م، اجلمقم٦م هذه اًمٕمٍم، صالة شمّمكم مج٤مقم٦م

 اًمِمٕم٥م أُمقال وشُمٍمف رؾمٛمٞم٤ًم، هب٤م ُمٕمؽمف إومم اجلمقم٦م سمٕمد مج٤مقم٤مت صمالث

 ؿمؽ سمال هذا إومم، اجلمقم٦م سمٕمد وهل اعمنموقم٦م، همػم اجلمقم٤مت هذه إلىم٤مُم٦م اعمًٚمؿ

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًم٘مرآن أُم٤م اًمًٜم٦م، وخي٤مًمػ اًم٘مرآن، خي٤مًمػ  ُِم

يملِمَ  ـَ ﴿[ 41:اًمروم]﴾ اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

 .[40:اًمروم]﴾ وَمِرطُمقنَ 

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  َوٓ﴿ يملِمَ  ُِم ـَ ﴿[ 41:اًمروم]﴾ اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ٓ[ 40:اًمروم]﴾ ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ

يـ، ُمـ اًمّمالة أن ؿمؽ ق اًمدِّ ق هق اًمّمالة هذه ذم وم٤مًمَتَٗمر   قمغم أدل وٓ اًمديـ، ذم شَمَٗمر 

 ٟم٤مس.. ضمٚمقس وهٜم٤مك إول اإلُم٤مم وَمٞمَُّمكم اًمّمالة شم٘م٤مم ٟمِم٤مهد يمٜم٤م أنٜم٤م ُمـ: ذًمؽ

 ُأىمٞمٛم٧م وم٢مذا سم٢مُم٤مُمٝمؿ، ُيَّمّٚمقا  أن يريدون ٕهنؿ ح٤مذا؟ يّمٚمقن، ي٘مقُمقن ٓ ضمٚمقس

 أن يريدون ح٤مذا؟ ضمٚمقس، آظمرون ٟم٤مس هٜم٤مك اًمث٤مين، ًمإلُم٤مم اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمجمقم٦م اًمّمالة

 .هٙمذا.. واًمراسمع اًمث٤مًم٨م إُم٤مُمٝمؿ، ُمع يّمٚمقا 

 .اًمدوًم٦م ذم رؾمٛمٞم٤مً  سمف ُمٕمؽمف اًمتٗمرق هذا اًمتٗمرق؟ هذا ُمـ َأؿَمدّ  شمٗمرق وم٠مي   

ة زم وىمع وًم٘مد   اًمّمالة ُأىمٞمٛم٧م ىمد: اعمًجد ذم وهق اعمتٕمّم٦ٌم ٕطمد ىمٚم٧م أن َُمرَّ

 .ًمٜم٤م شَمُ٘مؿ مل.. ًمٜم٤م شم٘مؿ مل اًمّمالة هذه: ىم٤مل ًمٜمّمكم، ومٝمّٞم٤م

 هذه ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م، ُأىمٞمٛم٧م ُأىمٞمٛم٧م اًمتل واًمّمالة طمٜمٗمل -ُمثالً – ُمذهٌف هق: يٕمٜمل 

 ُمع- ًمٙمـ اًمٕمّمٌٞم٦م، اّوٛمحٚم٧م وم٘مد اًمزُم٤من هذا ذم أُم٤م ىمرون، ُمٜمذ شم٘مع يم٤مٟم٧م أُمقر

ق اإلؾمالم، خت٤مًمػ ٕهن٤م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ُمـ شَمْْمَٛمِحؾ مل -أىمقل إؾمػ  وشُمَٗمرِّ

 .اًمث٤مين أو إول اإلُم٤مم ُمع يّمكم ي٤ٌمزم ٓ ُمٜمٝمؿ اًمقاطمد ٕن وإٟمم اًمديـ،

 مم٤م ومٝمل رؾمٛمٞم٦م، همػم يم٤مٟم٧م وًمق اعم٤ًمضمد، ذم اجلمقم٦م شمٙمرار: اًمٙمالم ظمالص٦م 

ق إومم، اجلمقم٦م شمٗمرق  ذم شمقؾمع إمم سمح٤مضم٦م وًمًتؿ قمٜمف، ُمٜمٝمل   اإلؾمالم ذم واًمَتَٗمر 
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ريمؿ وًمٙمٜمل اًم٘مْمٞم٦م، هذه  يمت٤مسمف ذم ىم٤مهل٤م -اهلل رمحف- اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم سمٙمٚمٛم٦م ُأَذيمِّ

 َصّٚمقا  َصغمَّ  ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م دظمؾ وإذا: ىم٤مل اعمٕمروفش إم»

 وَأن٤َّم: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ اًمًٚمػ، أهؾ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف: ىم٤مل ًمِـَؿ؟ ومرادى،

 وَمَّمّٚمقا  اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جُيَّٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمرادى،  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وَأن٤َّم: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل ُمرشملم، ُمًجد ذم جُيَّٛمٕمقا  أن يمرهقا 

 ُيَّمكّم  ُمٜمٝمؿ واطمد يمؾ.. ومرادى ومّمٚمقا  اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى ُمرة جُيَٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: -اهلل رمحف- اإلُم٤مم ىم٤مل ًمٜمٗمًف

: مل  .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م يّمٚمقا  يٕمٜمل ُمرشملم، ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

ق واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ٕن ضمدًا: فم٤مهرة هذا ذم واحِلْٙمَٛم٦م   إومم، اجلمقم٦م شُمَٗمرِّ

 ُمـ اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤معمّمٚملم يٖمّص  اعمًجد اجلٛمٕم٦م، يقم ظم٤مص٦مً  ُُمَِم٤مهد أُمر وهذا

 اعمًجد ذم يّمٚمقن ومٝمؿ وًمذًمؽ صم٤مٍن، إُم٤مم هٜم٤مك ُم٤م أنف يٕمٚمٛمقن أهنؿ: ذًمؽ أؾم٤ٌمب

 أن ومٚمق اًمزطم٤مم، ًمِمدة اعمًجد، ظم٤مرج ًمٚمّمالة يْمٓمرون وىمد يمٚمٝمؿ، اجلٛمٕم٦م يقم

– إومم اجلمقم٦م ُمع أدائٝم٤م قمغم ُيرصقن اجلمقم٦م ذم اًمّمالة قمغم اعمح٤مومٔملم اعمّمٚملم

 اجلمقم٦م أن أنٗمًٝمؿ ذم اؾمت٘مرّ  طمٞمٜمم وًمٙمـ اعمّمٚملم، هب١مٓء اعمًجد ًمَٖمّص  -أجْم٤مً 

 إذا سم٠مس ٓ طمتًم، ذقمٞم٦م همػم وهل سمِِٕمّٚم٦م، يتٕمٚمؾ واطمد ومٙمؾ واًمث٤مًمث٦م، ضم٤مئزة اًمث٤مٟمٞم٦م

 .وأظمرى وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ٟمّمٚمٞمٝم٤م إومم اجلمقم٦م وم٤مشمتٜم٤م

 ُمٝمٜم٦م، وص٤مطم٥م قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م يمٜم٧م أن٤م: أن٤م سمِمخيص ُمثالً  ًمٙمؿ أضب: وظمت٤مُم٤مً  

 ؾم٤مقم٦م يدي وذم إذان ؾمٛمٕم٧م إذا يمٜم٧م ضم٤مري، واعمًجد اًم٤ًمقم٤مت شمّمٚمٞمح وهق

 ومٞمّمػم وىمت٤ًم، اًمٕمٛمؾ ي٠مظمذ صمؿ أنتٝمل، وىمري٤ٌمً  ُمٜمٝم٤م، أنتٝمل طمتك ه٤مه أىمقل ُأْصٚمُِحٝم٤م

 وم٤مشمتٜمل إذا قمٚمٞمش، ُم٤م ىمؿ سمٕمديـ اًمّمالة، شمٗمقشمؽ راح.. ٟمٗمز وسملم قم٘مكم سملم ُمٜم٤مىمِم٦م

 اًمٕم٘مؾ سملم اعمٜم٤مىمِم٦م شمتؿ صمؿ.. ظمٚمٗمف وٟمّمكم سمٜم٤م يّمكم آظمر إُم٤مُم٤مً  أضمد أن سمد ومال اًمّمالة

 شمٕمج٥م أخ٧ًم أن٧م يٕمٜمل قمٚمؿ، ـم٤مًم٥م أن٧م دمد مل وإن إُم٤مم، دمد ُم٤م رسمم واًمٜمٗمس،

 ،..اًمٜم٤مس شم١مم أن٧م إُم٤مًُم٤م وضمدت ُم٤م إن ضمٞمدًا، اًم٘مرآن وشم٘مرأ  اًمٕمٚمؿ، ـم٤مًم٥م سمح٤مًمؽ؟
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 .اًمَتَٕمٚم الت هذه سمٛمثؾ إومم، اجلمقم٦م صالة أوٞمع يمٜم٧م هٙمذا

ومٜمل -وضمؾ قمز- اهلل هداين ح٤م صمؿ   سمخ٤مص٦م، اًمًٜم٦م وهذه سمٕم٤مُّم٦م، ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م وقَمرَّ

ذان أؾمٛمع ُم٤م أول يمٜم٧م  قمغم أُم٤مُمل اًم٤ًمقم٦م أدع ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو قم٘مرب أَُريم٥ِّم سمِّدي وًمق ٕا

 .اًمّمالة سمٕمد اًمِمٖمؾ وأتؿ هل، يمم اًم٤ًمقم٦م وأضمد وُأَصكّم، وأىمقم اًمٓم٤موًم٦م،

ٚمٚمٝمؿ ذم مت٤مُم٤مً  ُِمْثكم اًمٜم٤مس ويمؾ ؿمخيص، ذم ُمث٤مل هذا   وقمدم إقمراوٝمؿ ذم شَمٕم 

ر ًمذًمؽ إومم، اجلمقم٦م قمغم طمرصٝمؿ  سميورة -اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى- ُأَذيمِّ

 صالشمؽ ٕن صم٤مٟمٞم٦م: مج٤مقم٦م شم٘مٞمٛمقا  وٓ إومم، اجلمقم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم احلرص

 .صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م صالشمؽ ُمـ أومْمؾ هذه واحل٤مًم٦م وطمدك

ر صمؿ  اجلمقم٦م ُمع اعمًجد ذم يّمكم أن سم٤مًمف ذم دائمً  اعمًٚمؿ يم٤من إذا.. ه٤مم سمٌمء ُأَذيمِّ

 اهلل ئمٚمٝمؿ ؾمٌٕم٦م» أّوًمف اًمذي احلدي٨م ذم ط اًمرؾمقل إًمٞمف أؿم٤مر ُم٤م وهذا إومم،

 ىمٚمٌف ورضمؾ اهلل، ـم٤مقم٦م ذم ٟمِم٠م وؿم٤مب قم٤مدل، إُم٤مم: فمٚمف إٓ فمؾ ٓ يقم فمٚمف حت٧م

 ذم وًمٌف قم٘مٚمف: يٕمٜمل ؟شسم٤معم٤ًمضمد ُمٕمٚمؼ ىمٚمٌف رضمؾ: »ُمٕمٜمك ُم٤مش سم٤معم٤ًمضمد ُُمَٕمّٚمؼ

 إمم ويٜمٓمٚمؼ قمٛمؾ ُمـ رء يمؾَّ  َيَدع أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل يًٛمع ُم٤م ُمرد: أي اعمًجد،

ر صمؿ اجلمقم٦م، صالة قمغم طمريّم٤مً  -هٙمذا– اعمًٚمؿ يم٤من إذا اعمًجد،  َتٞم١مه سمف شم٠مظمَّ

 ووقءه ضَمّدد وسمٞمٜمم اٟمتٝمك، ومٌٞمٜمم احل٤مضم٦م، ًم٘مْم٤مء -ُمثالً – ذه٥م.. اجلمقم٦م ًمّمالة

: ىم٤مل ط اًمٜمٌل ٕن اجلمقم٦م: صالة ًمف شُمٙمت٥م ومٝمذا ؾَمٚمَّؿ، اإلُم٤مم وإذا اعمًجد، ودظمؾ

 َصّٚمقا، ىمد ومقضمدهؿ اجلمقم٦م ُمًجد أتك صمؿ ووقءه، وأطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ»

 سم٤مرك- اعمٝمؿ: إذاً  ،شؿمٞمًئ٤م أضمقرهؿ ُمـ ُيٜمِْ٘مص أن دون صالَتؿ، أضمر ُمثؾ ًمف اهلل يمت٥م

 ُمٜمٙمؿ اهلل قمٚمؿ ومٛمتك إومم، اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة أداء قمغم حترصقا  أن -ومٞمٙمؿ اهلل

 إؿمخ٤مص أُم٤م اجلمقم٦م، أضمر ًمف يُمت٥م ُمرات أو ُمرة اجلمقم٦م وم٤مشمتف ًمق هذا طمرًص٤م،

 ٓ ه١مٓء.. مج٤مقم٦م صٚمقه٤م ُم٤م أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم ُمع مج٤مقم٦م َصّٚمقه٤م ي٤ٌمًمقن ٓ اًمذيـ

 ..إومم اجلمقم٦م ُمع ومٕمالً  أّدوه٤م إذا إٓ اجلمقم٦م، هلؿ شُمٙمت٥م

ٜمقا : إذاً  ًِّ ي٤ميمؿ، طَم  ُأضِمْرشمؿ وم٤مشمتٙمؿ وم٢مذا رسمٙمؿ، أُمريمؿ يمم اًمٕم٤ٌمدة شم١مدوا طمتك ٟمقا
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 .ٟمٕمؿ ٟمقاي٤ميمؿ، طمًـ قمغم

 (22: 22: 34/ 716/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة إقامة حؽؿ

 .مج٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمالة وطمدصم٧م اًمّمالة، اٟمتٝم٧م وىمد اعمًجد دظمؾ أطمدٌ  إذا :ادلقي

 .إومم اجلمقم٦م هل اعمنموقم٦م اًمّمالة ٕن وطمدك: شمّمكم اًمِمٞمخ:

 ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم ضم٤مء وم٘مد ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م هٙمذا: أوًٓ 

 ط اًمٜمٌل ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن: »اًمٌٍمي احلًـ قمـ

 ش.ومرادى صٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة: ىم٤مل أو

 شمٗم٘مٝم٤مً  وأتٌٕمف إم، يمت٤مسمف ذم إثر هذا اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم وقَمٚمَّؼ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ هذا 

: مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرةً  مج٤مقم٦مً  يّمٚمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: »سم٘مقًمف ُمٜمف  يٗمٕمٚمقا

 ش.ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ

ؾ قمٜمف اهلل ريض وم٘مٝمف ُمـ هق ًمٙمـ  ًمف ُمًجد ذم ظم٤مص٤مً  احلٙمؿ هذا ومٞمجٕمؾ ُيَٗمّمِّ

 .طمقًمف اًمٜم٤مس جيٛمع واإلُم٤مم يٕمٚمـ، اعم١مذن راشم٥م، وإُم٤مم راشم٥م، ُم١مذن

 مج٤مقم٦م دظمٚم٧م ومٙمٚمم راشم٥م، إُم٤مم وٓ ُم١مذن ًمف ًمٞمس ـمريؼ، ىم٤مرقم٦م ذم ُمًجد وأُم٤م

ق ًمٞمف ذًمؽ: ُمـ سم٠مس ٓ مج٤مقم٦م صٚمقا   اًمتٗمريؼ؟ هذا اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم سمٞمٗمرِّ

 اعمًٚمٛملم، جلمقم٦م شمٗمريؼ وذم ًمٚمًٚمػ، خم٤مًمٗم٦م ذم إومم، احل٤مًم٦م ذم ٕنف: سمٞم٘مقل

 مج٤مقم٦م جيقز إٟمف اجلمقم٦م هلذه ىمٞمؾ وم٢مذا مج٤مقمتف، ًمف إُم٤مم وًمف ُم١مذن، ًمف ُمًجد: يٕمٜمل

ىم٧م وصم٤مًمث٦م صم٤مٟمٞم٦م  .اجلمقم٦م شمٗمرَّ

 صػ، ٟمص أو صػ سمتالىمل ٟمّمٗمف أو ضُمّٚمف أو يمٚمف ممتٚمئ اعمًجد يٙمقن ُم٤م ومٌدل

 ح٤مذا؟ أيمثر، أو أىمؾ أو

ىمقن يت٠مظمرون ٕهنؿ  .ُمتٕمددة مج٤مقم٤مت إمم إومم اجلمقم٦م وُيٗمرِّ
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 جيقز: اجلمقم٦م هلذه ىمٞمؾ إذا راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ومٝمذا

 .اجلمقم٦م شمٗمرىم٧م اجلمقم٦م شمٕمداد ًمٙمؿ

 يٗمٝمٛمقا  أن ظمِمٞم٧م ًمٙمـ دُمِمؼ، أبٜم٤مء ُمـ: أىمقل أن يمدت -شمٕمٚمٛمقن يمم- أن٤م]

ًمٞمد ُمـ أنٜمل  ؾمٙم٤من ُمـ أن٤م: ىمقزم إمم اًم٘مقل هذا ُمـ قمدًم٧م وًمذًمؽ دُمِمؼ، ُمقا

 اهلل، رمحف واًمدي ُمع سمٚمدي ُمـ ه٤مضمرت ٕنٜمل» ـمقيٚم٦م: ؾمٜملم هٜم٤مك وقمِم٧م دُمِمؼ،

 ذم شمًتٛمر اًمٕمٍم، صالة مج٤مقم٤مت أرى يمٜم٧م[ أنٜمل أبداً  أنًك ومال ،شاًمت٤مؾمٕم٦م ذم وؾمٜمل

 ،-ُمٜمٙمؿ يمٌػم ىمًؿ يٛمٙمـ- وسمتٕمرومقا  اعمٖمرب، أذان إمم أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمًجد، أيمؼم

 واعمًٙمٞم٦م، واًمقزوري٦م، احلٛمدي٦م، ؾمقق: إؾمقاق وطمقًمف يمٌػم، أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد ُمثؾ

 .أظمره إمم... وو

 قمغم  طمل اًمّمالة قمغم طمل: اعمٜم٤مدي ُمع يتج٤موسمقن يم٤مٟمقا  ًمق هذول ومتّمقروا

  اعمًجد؟ ذاك ذم اجلمقم٦م شمٙمقن يمؿ اًمٗمالح،

 سمٕمض اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م هلذه ويًتدل صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ذم: أذه٤مهنؿ ذم اؾمت٘مر ًمٙمـ

 صالة: »ط ىمقًمف سمٛمثؾ -قمٚمٛمٝمؿ ٟمحؽمم ُمـ ومٞمٝمؿ يٙمقن أن وي١مؾمٗمٜمل- اًمٜم٤مس

 ش.درضم٦م وقمنميـ سمًٌع: »رواي٦م وذم ،شسمخٛمس اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م

 ...إذاً  مج٤مقم٦م وهذه مج٤مقم٦م، هذه اجلمقم٦م، صالة: إذاً 

 اعمًتدل اؾمتدل ،-ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٕهن٤م هل٤م شمٜمتٌٝمقا  أن أرضمقا -: قمٚمٛمٞم٦م وم٤مئدة هٜم٤م

 إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار ذقمٞم٦م قمغم ،شاجلمقم٦م صالة: »طمدي٨م ذم

 ذم اًمتٕمريػش أل» أن اًمٚمٖمقي سم٤مًمتٕمٌػم احلدي٨م ومٝمؿ ومٝمق راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م

 صالة: سمٛمٕمٜمك ومنه٤مش اجلمقم٦م صالة» واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق هق أو هلش اجلمقم٦م»

 .مج٤مقم٦م يمؾ

 ًمٚمٕمٛمقم إُم٤م: ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ واًمٌالهم٦م واًمٌٞم٤من اًمٚمٖم٦م قمٚممء قمٜمد اًمتٕمريػش أل» ٕنف

 إذا ضمداً  واؾمع هذهش أل» وش أل» سملم وم٤مًمٗمرق اًمذهـ، ذم ه٤مًّمكم ًمٚمٕمٝمد، وإُم٤م واًمِمٛمقل،
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ؾمتدٓل صح واًمِمٛمقل، ًمٚمٕمٛمقم اجلمقم٦م ذم ال أن ومٝمٛم٧م  مج٤مقم٦م يمؾ:أنف قمغم سم٤محلدي٨م ٓا

 .درضم٦م وقمنمون ؾمٌع وصمقاهب٤م ُمنموقم٦م، مج٤مقم٦م ومٝمل ُمًجد أي ذم شُم٘م٤مم

 .ُُمٕمٞمٜم٦م سمجمقم٦م وخيتص اًمتٕمٛمٞمؿ هذا ومٞمٌٓمؾ اًمٕمٝمد، قمغم وُمٝمٛم٧م إذا أُم٤م

 هذا؟ ُمـ هذا متٞمٞمز ُيٛمٙمـ ويمٞمػ اًمّمحٞمح؟ هق ومم

 قمغم آؾمتدٓل صح واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراقش أل: »ىمٚمٜم٤م إذا ،شاجلمقم٦م صالة»

 .إومم اجلمقم٦م ُمع ُصّٚمٞم٧م اًمتل اًمٗمريْم٦م سمٕمد مج٤مقم٦م يمؾ ذقمٞم٦م

 سمجمقم٦م شمٜمحٍم واًمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق وًمٞم٧ًم ًمٚمٕمٝمد، سم٠مهن٤مش أل» وُمنت إذا أُم٤م

 .واطمدة

 يمٚمٙمؿ اًمذهـ، ذم واعمًت٘مرة ذقم٤ًم، اعمٕمرووم٦م هل اًمقاطمدة؟ اجلمقم٦م هل ُم٤م

 هبذا أصح٤مسمف ظم٤مـم٥م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن وهق أن ؾم٠مذيمره ُم٤م ُمٕمل يتّمقر

 ومحٞمٜمم واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ُمًجده ذم ُمٜمف يٕمٝمدون ٓ أصح٤مسمف يم٤من وم٢مذا احلدي٨م،

 اعم٘مّمقدة اًمذهـ ذم سمٞمًت٘مر مج٤مقم٦م أّي  ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يًٛمٕمقن

 ذم خيٓمر ُم٤م اًم٤ٌمل، ذم خيٓمر ُم٤م هذا ٓ سمٕمد؟ خُتٚمؼ مل اًمتل اجلمقم٤مت اًمٗمْمٞمٚم٦م؟ هبذه

 ًمٞم٧ًم و ًمٚمٕمٝمد، هلش أل» هذه: ي٘م٤مل وًمذًمؽ اعمٕمٝمقدة، اجلمقم٦م وإٟمم إـمالىم٤ًم، اًم٤ٌمل

 مج٤مقم٤مت شم٘م٤مم يم٤مٟم٧م أنف اومؽموٜم٤م إذا: ذًمؽ ُمـ اًمٕمٙمس وقمغم واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق

 صالة ٟمٗمس ذم سمٙمر، أبق ي١مُمٝمؿ شم٤مرة َي١ُمُمٝمؿ، هق شم٤مرة اًمًالم، قمٚمٞمف ُمًجده ذم قمديدة

: ىم٤مل طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل آظمره، إمم..اًمٕمِم٤مء اعمٖمرب، اًمٕمٍم، اًمٔمٝمر، واطمدة،

 !اعمتٕمددة؟ اجلمقم٤مت هلذه ومٝمٛمٝمؿ؟ سمػموح ويـ إمم ،شاجلمقم٦م صالة»

ش أل» اٟمحٍمت: إذاً  واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف قمٚمٛمتؿ وم٢مذا

 .وًمٚمِمٛمقل ًمالؾمتٖمراق وًمٞم٧ًم ًمٚمٕمٝمد أهن٤م هٜم٤م

 أطم٤مدي٨م شمٗمًػم جي٥م أنف: وهل اهل٤مُم٦م، اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة إمم ٟم٠ميت ٟمحـ هٜم٤م ُمـ

 .اًمٕمٛمكم سم٤محلدي٨م ُيَٗمّن  اًم٘مقزم واحلدي٨م سمٌٕمض، سمٕمْمٝم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

: » اهل٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة شمٚمخٞمص إمم ٟمٜمتٝمل ذًمؽ وسمٕمد طم٤ًمؾم٤ًم، ُمثالً  ًمٙمؿ أضب
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 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وي٘مقل ،ش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة

 ويمؾ ،-ُمثالً – اًمٔمٝمر صالة وىم٧م ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م  ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم

 ٕطمدهؿ ومٌدا اًم٘مٌٚمٞم٦م، اًمٔمٝمر ؾمٜم٦م إًمٞمٝم٤م يّمكم سمًؽمة ويتًؽم ٟم٤مطمٞم٦م، يٜمتحل ُمٜم٤م واطمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل مج٤مقم٦م، ًمتّمٚمقا  شمٕم٤مًمقا ! وطمديمؿ؟ سمتّمٚمقا  قمؿ ًمٞمف مج٤مقم٦م ي٤م: وص٤مح

 قمٚمٞمف ىم٤مل ،شدرضم٦م وقمنميـ سمًٌع اًمٗمذ صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »واًمًالم

 ًمٙمـ خمٓمئ، ًمف ؾم٠مىمقل أن٤م خمٓمئ؟ أم ُمّمٞم٥م هذا هؾ ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد: »اًمًالم

 اًمٕم٤مدة ضمرت ًمق أُم٤م ،-اًمٕم٤مدة ضمرت ُم٤م ٕنف ُم١ماظمذة وٓ- خمٓمئ؟ شم٘مقًمقن ح٤مذا

 .إخ قمٜمٝم٤م سمٞم٠ًمل قمؿ اًمكّم  اجلمقم٦م ُمثؾ ه٤مجلمقم٦م ومحٙمؿ

 هذه أُم٤م هل٤م، ٟمٙمػم ومال ومٞمٝم٤م، اًمٕم٤مدة ضمرت هذه وصم٤مًمث٦م، صم٤مٟمٞم٦م ُمرة اًمٗمريْم٦م إقم٤مدة

 .ُمٜمٙمر هذا أن إمم وإومٝم٤مم إذه٤من شمت٤ٌمدر رأؾم٤مً  آٟمٗم٤ًم، ًمٙمؿ صقرَت٤م أن٤م اًمتل اًمّمقرة

 و ،شاجلمقم٦م صالة: »اًمٕم٤مُم٦م اًمدًٓم٦م ذم داظمؾ اعمٜمٙمر هذا أن: ُمٕمل ٓطمٔمقا  ًمٙمـ

 ًمالؾمتٖمراق ًمٞم٧ًم اجلمقم٦م اًم٤ًمسمؼ، اًمٗمٝمؿ إمم رضمٕمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ،شاجلمقم٦م قمغم اهلل يد»

 اًمًٜم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه: ًمٜم٘مقل أن ٟمرضمع ًمٚمٕمٝمد هل وإٟمم واًمِمٛمقل،

شم٦ٌم،  قمغم اهلل ويد اجلمقم٦م، صالة: ىم٤مل ُمـ قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م- ُمٕمٝمقدة هل هؾ اًمرا

 . ٓ: اجلقاب ؟-اجلمقم٦م

 .اًمٕمٛمقم هبذا اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٕمٛمؾ جَيْرِ  مل طمدي٨م سمٕمٛمقم ٟمًتدل أن جيقز ُم٤م: إذاً 

 ( 22: 07: 42/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 سم٤مح٠مُمقم؟ آىمتداء جيقز هؾ :ُمداظمٚم٦م

 قمٝمد أي ذم وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ي٘مع مل ٕنف جيقز: ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ط اًمٜمٌل ظمروج ىمّم٦م ذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ىمد اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٝمقد ُمـ
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 اًمقوقء وىم٧م ضم٤مء ومٚمم ؿمٕم٦ٌم، سمـ اعمٖمػمة ُمٕمف ويم٤من احل٤مضم٦م ًم٘مْم٤مء يقم ص٤ٌمح ذات

 يمم إُم٤مًُم٤م هبؿ ًمٞمّمكم اًمًالم قمٚمٞمف يٜمتٔمروٟمف اًمٜم٤مس ويم٤من ط اًمٜمٌل قمغم اعمٖمػمة ص٥م

 اعمٖمػمة ومج٤مء إُم٤مًُم٤م، هبؿ ومّمغم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمدُمقا  اؾمت٠مظمروه ومٚمم قم٤مدشمف هل

 أن إًمٞمف وم٠مؿم٤مر ًمٞمت٠مظمر ط اًمرؾمقل سمٛمجلء اإلُم٤مم يٜمٌئ أن اعمٖمػمة ومٝمؿ ط اًمٜمٌل ُمع

 قمٌد ؾمٚمؿ صمؿ قمقف، سمـ اًمرمحـ سمٕمٌد واعمٖمػم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وم٤مىمتدى دقمف،

 قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل اعمٖمػمة ي٘متدي ومٚمؿ وم٤مشمتٝمم، يم٤مٟم٧م اًمتل اًمريمٕم٦م وىمْمٞم٤م وىم٤مم اًمرمحـ

 أن٧م اًمتل اًمّمقرة ويمذًمؽ اًمٞمقم، اًمٌٕمض يٗمٕمؾ يمم اًمّمالة هذه مت٤مم ذم اًمًالم

 ومٚمؿ سمف، ومٞم٘متدي اعمًٌقىملم، سمٕمض ومٞمجد اإلُم٤مم ؾمٚمؿ وىمد رضمؾ ي٠ميت أن آٟمًٗم٤م ذيمرَت٤م

 .أبًدا اًمّمقرة هذه شم٘مع

 يمٚمٝمؿ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٕن شمنمع: ٓ اعمًجد ذم طم٤مل يمؾ قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م واجلمقم٦م

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل وىمد ومرادى، صٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا 

 ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: إم يمت٤مسمف ذم

 مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى، ُمرة جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى ومّمٚمقا  اجلمقم٦م

:  .ُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 (22:46:46( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 ادسجد دم الثاكقة اجلامعة حؽؿ

 وإذا اعمًجد؟ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م طمٙمؿ ُم٤م اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة وأصكم سمٞمتل إمم أقمقد ومٝمؾ إومم اجلمقم٦م اٟمتٝم٤مء سمٕمد وأتٞم٧م ُمٙمروه٦م يم٤مٟم٧م

 . اهلل أث٤مسمٙمؿ اًمتقوٞمح أرضمق اًمٌٞم٧م؟ ذم

 شم٤مسمٕمٝمؿ، ُمـ صمؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ اعم٠ًمخ٦م هذه اًمِمٞمخ:

 راشم٥م، وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف ُمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمٙمراه٦م اًم٘مقل قمغم وم٠ميمثرهؿ

 أُم٤م هبؿ، ويّمكم ي١مُمٝمؿ واإلُم٤مم اعمًجد، هذا ذم ًمٚمّمالة اًمٜم٤مس جيٛمع ي١مذن اعم١مذن

 اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ومتجقز راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف ًمٞمس اًمٓمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم ُمًجد

 اًمنمط هبذا ذًمؽ ذم طمرج ٓ مج٤مقم٦م اًمّمالة أىم٤مُم٧م مج٤مقم٦م دظمٚم٧م يمٚمم ومٞمف، سمٕمده٤م وُم٤م
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 ُمـ يم٤من إذا ُم٤م سمخالف راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف يٙمقن ٓ أن: وهق اعمذيمقر

 أيب اإلُم٤مم ُمذه٥م هذا صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م قم٘مد شمٙمره ومحٞمٜمئذ اًمنمط هذا ُمثؾ ًمٚمٛمًجد

 .اًمِم٤مومٕمل واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ واإلُم٤مم طمٜمٞمٗم٦م

 اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار سمجقاز ي٘مقل أنف قمٜمف اعمِمٝمقرة وم٤مًمرواي٦م أمحد إُم٤مم أُم٤م

 داود أيب رواي٦م أمحد اإلُم٤مم سمٛم٤ًمئؾ اعمٕمروف يمت٤مسمف ذم وضمدت ًمٙمٜمل اًمقاطمد،

 أمحد اإلُم٤مم قمـ يروي وضمدشمف داود أيب سمًٜمـ اعمٕمروف اًمًٜمـ ص٤مطم٥م اًمًجًت٤مين

 ذم ومرأج٧م همػممه٤م، ُمـ أيمثر اًمنميٗملم احلرُملم ذم اجلمقم٦م صالة إقم٤مدة شمٙمره: ىم٤مل أنف

 يقاومؼ ُم٤م اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم قمـ ُم٤ًمئٚمف ذم داود أبق ٟم٘مٚمف اًمذي اًمّمحٞمح اًمٜم٘مؾ هذا

 اعمِمٝمقر يمت٤مسمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ويمالم آٟمٗم٤م، ذيمرَتؿ اًمذيـ اًمثالصم٦م إئٛم٦م أىمقال

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ضمًدا سيح سم٤مٕم: واعمًٛمك

 دظمؾ وإذا: اًم٘مرر اًمٕمريب سمٚم٤ًمٟمف ىم٤مل طمٞم٨م يمت٤مسمف همػم ُمـ شمٚمت٘مط ىمٚمم وم٤مئدة وومٞمف

 ضم٤مزت مج٤مقم٦م صٚمقا  وإن ومرادى، صٚمقا  صغم ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦م

 ُمًجد وأُم٤م: ىم٤مل صمؿ اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ُمٜمٝمؿ: ذًمؽ أيمره وإٟمم صالَتؿ،

 .ومٞمف اجلمقم٦م شمٙمرار ومٞمجقز راشم٥م ُم١مذن وٓ راشم٥م إُم٤مم ًمف ًمٞمس ـمريؼ ىم٤مرقم٦م قمغم

 أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: آٟمًٗم٤م إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمٕمزيزة اًمٗم٤مئدة هل وهذه ىم٤مل صمؿ

 ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد دظمٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 أظمرى ُمرة ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد: ىم٤مل ومرادى صٚمقا  صغم

: مل وًمٙمٜمٝمؿ  احلٙمؿ هذا ذم واحلٙمٛم٦م ُمرشملم، ُمًجد ذم جيٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 أن قمٜمف اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م شمٚمؽ ذم أمحد اإلُم٤مم وشمٌٕمٝمؿ اًمثالصم٦م إئٛم٦م شمٌٜم٤مه اًمذي

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم سمٕمده٤م وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م إىم٤مُم٦م أن أو اًم٘مقل

 هل وم٢مهن٤م إومم، اجلمقم٦م شم٘مٚمٞمؾ إىمؾ وقمغم اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م شمٗمريؼ إمم ي١مدي راشم٥م

 وذم - سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة: »ط اًمرؾمقل ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل

 إومم اجلمقم٦م هب٤م ختتص إٟمم اًمٗمْمٞمٚم٦م ومٝمذهش درضم٦م وقمنميـ - سمًٌع إظمرى اًمرواي٦م



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
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: أي اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  ط اًمٜمٌل أصح٤مب أن اًمدًمٞمؾ ُمـ ؾمٌؼ ح٤م

: ذًمؽ ومرادى؟ صٚمقا  ومٚممذا ومرادى، صٚمقا  إومم ًٓ  آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمٗمْمٞمٚم٦م ٕن أو

 اًمًٚمػ قمٛمؾ ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م ًمتٕمقيْمٝم٤م، ُم٤مل ومال وم٤مشم٧م ىمد درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أهن٤م

 اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل هل إومم وم٤مجلمقم٦م اجلمقم٦م، إقم٤مدة قمدم قمغم يم٤من

 أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ذم قمٚمٞمف وؾمالُمف

 رضماًل  آُمر أن مهٛم٧م وىمد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة

ًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم ٤ًٌم، ومٞمحٓمٌقا  رضم٤م  اًمّمالة يدقمقن أن٤مس إمم أظم٤مًمػ صمؿ طمٓم

 ط يم٤من وىمد ي٘مٞمٛمٝم٤م،] يم٤من اًمتل اجلمقم٦م: أي سم٤مًمٕمٝمد هٜم٤م اجلمقم٦مش اجلمقم٦م ُمع

 صالة: يٕمٜمل ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ يٕمٚمؿ ًمق»[: ي٘مقل

 ط اًمٜمٌل هؿ طمٞم٨م اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا ذيمرٟم٤م وم٢مذاش اًمٕمِم٤مء

 طمٙمؿ وقمٔمٛم٦م أمهٞم٦م قمغم اًمدال اهلؿ هذا اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت سمتحريؼ

 هذه قمـ اعمتخٚمٗملم سمتحريؼ َهؿَّ  ط اًمٜمٌل يم٤من وم٢مذا ومريْم٦م، أهن٤م وهل اجلمقم٦م صالة

 أجًْم٤م يتقضمف اًمِمديد اًمؽمهٞم٥م هذا ُمثؾ سم٠من ىم٤مئؾ ُمـ ومٝمؾ إومم، اجلمقم٦م هل اجلمقم٦م

 اًمٗم٘مف ُمـ ؿمٞمًئ٤م أويت قم٤مح٤مً  أتخٞمؾ ُم٤م إومم، اجلمقم٦م سمٕمد شم٘م٤مم اًمتل اجلمقم٤مت يمؾ إمم

 يٕم٤مىم٥م يمم سمٕمده٤م ومم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م قمـ اعمتخٚمػ يٕم٤مىم٥م سم٠منف ي٘مقل أن قمغم جيرؤ

 صالة قمـ ًمٚمٛمتخٚمػ اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ذيمرٟم٤م إذا إومم، اجلمقم٦م قمـ اعمتخٚمػ

 قمغم اًمٕمٚممء اشمٗمؼ أظمرى مج٤مقم٦م ذم اًمققمٞمد هذا ُمثؾ ٟمذيمر أن ًمٜم٤م واًمذي إومم اجلمقم٦م

 .اجلٛمٕم٦م صالة مج٤مقم٦م وهل أٓ صم٤مٟمٞم٦م ُمرة إقم٤مدَت٤م ذم ينمع ٓ أنف

 هريرة، أيب قمـ سمٚمٗمٔمف أو سمٜمحقه اًمّمحٞمحلم ذم وهق احلدي٨م هذا ؾمٛمٕمتؿ يمم

 ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م ُمـ ٟمحقه ُمًٚمؿ صحٞمح ومٗمل

 اًمتخٚمػ اؿمؽماط شمرون ومحٞمٜممش اجلٛمٕم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم سمٞمقت أطمرق أن مهٛم٧م

 طمٙمٛمٝم٤م هل اجلٛمٕم٦م صالة همػم ذم أن شمٗمٝمٛمقن اجلمقم٦م صالة وقمـ اجلٛمٕم٦م صالة قمـ

 َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ىم٤مل يمم ومرض هل: أي اجلمقم٦م، صالة طمٙمؿ ُمثؾ

الةَ  يَم٤مةَ  َوآشُمقا  اًمّمَّ ايمِِٕملمَ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ  جيقز ٓ يمم أنف ٟمٗمٝمؿ يمذًمؽ[ 34:اًمٌ٘مرة]﴾ اًمرَّ

 اًمقاطمد اعمًجد ذم اجلمقم٦م إقم٤مدة جيقز ٓ يمذًمؽ اًمقاطمد، اعمًجد ذم اجلٛمٕم٦م إقم٤مدة



   يمت٤مب طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 راشم٥م وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف يٙمقن أن وهق هذا، يمالُمٜم٤م أول ذم اعمذيمقريـ سم٤مًمنمـملم

 .اجلٛمٕم٦م صالة ذم اًمِم٠من هق يمم

 (22:47:47/ب47: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الثاكقة لؾجامعة آكتظار

 إذا: -اهلل رمحف- وم٠مضم٤مب اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م يٜمتٔمر رضمؾ قمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ؾمئؾ ُمداظمٚم٦م:

 ي٘مقل اإلؾمالم ؿمٞمخ أن ذًمؽ ُمـ ُيٗمٝمؿ ومٝمؾ ُمٕمٝمؿ، ًمٞمّمكم ومٚمٞمٜمتٔمر صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ىمٞم٤مم ُمـ شم٠ميمد

 ىَمْقًُمف؟ يّمح وهؾ اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سمجقاز

ه ُم٤م هذا رأجف أن اجلقاب، أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ: سم٤مً  ٟمرا  اجلمقم٦م ومتجٛمٞمع...صقا

 اجلمقم٦م دمٛمٞمع قمغمش  سم٤معمًخ»  اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يٕمقد سمٕمده٤م واًمٚمقايت اًمث٤مٟمٞم٦م،

ىم٧م يمٚمم إومم، اجلمقم٦م سمٕمد اجلمقم٤مت يمثرت يمٚمم إومم،  وىَمؾَّ  إومم اجلمقم٦م شمٗمرَّ

 .ُمِم٤مهد أُمر وهذا قمدده٤م،

 ٓ -وراءه٤م قمم ومْمالً – اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م هذه أن إًمٞمٜم٤م شمقطمل اًمتل إدًم٦م أُم٤م 

 ُمـ صحٞمحٝمم ذم وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري  أظمرضمف اًمذي احلدي٨م ٟمرى أنٜم٤م ومٝمق  شُمنْمع،

 آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أيب هريرة طمدي٨م

 إمم ُيْدقَمقن أن٤مس إمم أظمُٚمػ صمؿ طمٓم٤ًٌم، ومُٞمحيوا رضم٤مًٓ  آُمر صمؿ سم٤مًمٜم٤مس، ومٞمّمكم رضمالً 

ق جيٞمٌقن، ٓ صمؿ اًمّمالة  يٕمٚمؿ ًمق سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس واًمذي سمٞمقََتؿ، قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 ومٝمذا اًمٕمِم٤مء، صالة: يٕمٜملش ًمِمٝمده٤م طمًٜمتلم ُمرُم٤مشملم اعمًجد ذم أن أطمدهؿ

  يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م أظمرى، مج٤مقم٦م ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يٙمـ مل سم٠منف يِمٕمرٟم٤م احلدي٨م

 اجلمقم٦م صالة قمـ اعمتخٚمٗملم أوئلؽ قمغم ىم٤مئٛم٦م اًمًالم قمٚمٞمف طمجتف شمٙمـ مل ُمقضمقدة،

  أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع ٟمّمكم ٟمحـ: ؾمٞم٘مقًمقن ٕهنؿ اًمًالم، قمٚمٞمف ظمٚمٗمف

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف ضمدًا، ىمقي٤مً  ؿمٕمقراً  يِمٕمرٟم٤م احلدي٨م ًمٙمـ همػمه٤م،

 .قمٜمٝم٤م اعمتخٚمٗملم قمغم احلج٦م شم٘مقم وًمذًمؽ واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ اًمًالم



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ اجلمقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦ميمت٤مب 
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 قمـ اعمتخٚمٗملم قمغم اًمِمديد اًمققمٞمد ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م: احلدي٨م هذا إمم يْم٤مف

 ـمقيؾ، طمدي٨م وهق ُمًٚمؿ، صحٞمح ذماسمـ ُمًٕمقد  طمدي٨م: ُمٜمٝم٤م اجلمقم٦م، صالة

 ،شاًمٜمٗم٤مق ُمٕمٚمقم ُمٜم٤مومؼ أنف اجلمقم٦م، صالة قمـ اعمتخٚمػ يرون يم٤مٟمقا  إهنؿ: »ومٞمف ي٘مقل

 ٓ: -طمٞمٜمئذٍ -و إومم، اجلمقم٦م قمغم حمٛمقل ذاك أو احلدي٨م هذا سم٠من واطمد يِمؽ ومال

  اًمرؾمقل ُمـ اًمِمديد اًمققمٞمد هذا ُمـ اعمٜمِمقد، اًمٖمرض حت٘مؼ وٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م دمقز

 .اجلمقم٦م صالة قمـ ًمٚمٛمتخٚمٗملم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمًالم قمٚمٞمف

 يًٛمع طمٞمٜمم اعمًجد إمم يٜمٓمٚمؼ سم٠من اعمّمكم، ي٠مُمر اًمذي احلدي٨م -ُمثالً – يمذًمؽ

اسمـ ُأم  قمٛمرو ضم٤مءه ح٤م...ش اًمٗمالح قمغم طمل اًمّمالة، قمغم طَمّل : »ي٘مقل اهلل ُمٜم٤مدي

 إُمر أول ذم وم٠مضم٤مسمف اجلمقم٦م، صالة قمـ يتخٚمػ أن ذم رظمّم٦م ًمف هؾ ًمٞم٠ًمخفُمٙمتقم 

ه وأنف أقمٛمك، أنف قمرف طمٞمٜمم ذًمؽ، ًمف سم٠منف  ُم٤م آظمر إمم... وإؿمج٤مر إطمج٤مر شَمُيّ

 .احلدي٨م ذم إقمذار ُمـ ذيمر

 أتًٛمع: ًمف ىم٤مل ضمؼميؾ، سمقطمل إًمٞمف أوطمل ويم٠منف اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ 

 .وم٠مضم٥م: ىم٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًمٜمداء؟

 سمٕمدم ُيٕمذر مل سمٌالهمتف، وصٗمٝم٤م اًمتل إقمذار شمٚمؽ وُمع اًميير، هذا يم٤من وم٢مذا

 اًمّمالة قمـ اعمتخٚمٗمقن ُيْٕمَذر ومٝمؾ اًمّمالة، قمغم طَملَّ : ي٘مقل طملم ًمٚمٛم١مذن آؾمتج٤مسم٦م

 .ُيْٕمَذرون ٓ أهنؿ ؿمؽ ٓ وأصح٤مء؟ أىمقي٤مء وهؿ

 ُم٤م ًمٞمتداريمقا  وقمذر، سم٤مب هلؿ أهن٤م: ذًمؽ ومٛمٕمٜمك اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ وم٢مذا

 .اجلمقم٦م صالة قمـ اًمتخٚمػ ُمـ وم٤مَتؿ

 هٜم٤مك ٕن -زقمٛمل ذم- أظمرى خم٤مًمٗم٦م -اهلل رمحف- اإلؾمالم ؿمٞمخ ومتقى ذم صمؿ

 قمٚمٞمف سم٠منفُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ىمّم٦م ذم أوُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  قمـ داوود أيب ؾمٜمـ ذم طمديث٤مً 

 ش.اإلُم٤مم َيّْمٜمع ُم٤م اْصٜمَٕمقا : »ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمًالم

 طملم أنف: اًمًٜم٦م ذم ُمنموع هق مم٤م يم٤من اإلؾمالم، ذم احلٙمؿ هذا حتٙمٞمؿ ىمٌؾ ٕن 

 ريمٕم٦م أي  : ُيَّمكّم  اًمّمػ ذم يم٤من ُمـ ي٠ًمل اًمّمػ، ذم وي٘مػ اعمًجد داظمؾ يدظمؾ
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 صمؿ ًمقطمده، اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م يّمكم ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمريمٕم٦م هذه: اعمّمكم ًمف ي٘مقل هذه؟

ٚمِّؿ اإلُم٤مم إمم يٜمْمؿ ًَ َخ  صمؿ ُمٕمٝمؿ، وُي ًِ : شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٜمٝم٤م يمثػمة، سمٜمّمقص احلٙمؿ هذا ُٟم

  َوىُمقُُمقا ﴿
ِ
َّ
ِ
 احلٙمؿ وهذا يتٙمٚمؿ، أن يّمكم يم٤من عمـ جيقز ومال ،[048:اًمٌ٘مرة]﴾ ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

َخ  ًِ  ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل وضمد اعمًجد، إممُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ  ُملء سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم ُٟم

  قمٚمٞمف ؾَمّٚمؿ ح٤م ىمٌٚمف، يم٤من َُمـ ي٠ًمل يم٤من يمم ؾم٠مل وُم٤م اًمّمالة، ذم ومدظمؾ اًمّمالة،

 يم٤من وم٢مذا اإلُم٤مم، يّمٜمع ُم٤م اصٜمٕمقا : »هلؿ ىم٤مل ُمٕم٤مذ ومٕمؾ ُم٤م وقمرف واًمًالم، اًمّمالة

، رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم  ش.وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمداً  يم٤من وإذا وم٤مريمٕمقا

 وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »اًمّمحٞمحلم ذم اعمٕمروف احلدي٨م إًمٞمف ويْم٤مف 

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م وَمَّمٚم قا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر، اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ

 ومم: »احلدي٨م هذا قمغم سمٜم٤مء ومٕمٚمٞمف اًمتِمٝمد، ذم اإلُم٤ممَ  اعمًٌقُق   أدرك وم٢مذاش وم٠ممتّقا 

 .قمٜمف شم٠مظّمر وإن سم٤مإلُم٤مم ي٘متدي أنش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ

 ُمـ ذيمرٟم٤م ح٤م ُمنموقم٦م، همػم وهل أُم٤م ُمنموقم٦م، اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م يم٤مٟم٧م ًمق هذا 

 واإلُم٤مم اعمًجد، داظمؾ اعمًٌقق هلذا جيقز ٓ أن وأومم وم٠مومم أظمرى، أدًم٦م وُمـ أدًم٦م

 ومٞمٝم٤م هذه ٕن اإلُم٤مم، إمم يٜمْمؿ ٓ وأن يٗمٕمؾ، ٓ وأن يٜمتٔمر أن اًمتِمٝمد، ذم ضم٤مًمس

 .ًمإلُم٤مم سُي٦م خم٤مًمٗم٦م

 ط اًمٜمٌل أن اإلؾمالم، ذم شمنمع ٓ سمٕمده٤م، وُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م سم٠من يِمٕمرٟم٤م مم٤م صمؿ

 اًمٗم٘مٝم٤مء يًٛمٞمف اًمذي اإلُم٤مم وضمقد ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م إًمٞمف ُأوطمل ىمد يم٤من ًمق

 .وأومم أومم اخلقف صالة ذم اًمتنميع هذا ُم٤مل ًمٙم٤منش اًمراشم٥م سم٤مإلُم٤مم»

 اخلقف، صالة ذم ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٤مت يمؾ ذم ٟمالطمظ وٟمحـ 

 صالة ذم اإلُم٤مم أن قمغم شمتٗمؼ ومجٞمٕمٝم٤م، ومٙمٚم ٝم٤م ذًمؽ وُمع يّمح، مل وُم٤م صح ُم٤م وومٞمٝم٤م

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمتٓمٚم٥م اخلقف صالة احلرب، صالة أن خيٗم٤ميمؿ ٓ وأنف واطمد، اخلقف

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يّمٚمٞمٝم٤م يم٤من اخلقف صالة أن ٟمالطمظ سمٞمٜمم اًمٜم٤مس، قمغم اًمتٞمًػم

ً، ريمٕمتلم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم اعمديٜم٦م، ظم٤مرج يم٤من إذا أنف: ُمٜمٝم٤م صقر، ذم  ويّمكم ىمٍما
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 .ريمٕم٦م ظمٚمٗمف شُمَّمكمِّ  مج٤مقم٦م يمؾ اًمَتَت٤مسُمع، قمغم مج٤مقمتلم ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس

 ُمـ صػ ظمٚمٗمف ومٞمَُّمكمِّ  اًمٕمدو، شُمـج٤مه ي٘مقم يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٤مًمرؾمقل 

 َصٚم قا  اًمذيـ ضمٚمس إومم، اًمريمٕم٦م صغم وم٢مذا طم٤مرؾم٤ًم، أظمر اًمّمػ ويٌ٘مك اًمٜم٤مس،

، صمؿ وؾَمّٚمٛمقا، اًمريمٕم٦م هذه ظمٚمٗمف  اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مئمً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وسم٘مل اٟمٍمومقا

ٚمِّؿ اًمًالم قمٚمٞمف سمف ومت٘متدي احلراؾم٦م ذم يم٤مٟم٧م اًمتل اجلمقم٦م شمٕمقد طمتك اًمث٤مٟمٞم٦م، ًَ  هبؿ، ومُٞم

 .ريمٕم٦م ريمٕم٦م اجلمقمتلم ُمـ وًمٙمؾٍ  ريمٕمت٤من، ًمف ومٞمٙمقن

قن يم٤مٟمقا : أطمٞم٤مٟم٤مً   قمٚمٞمف اًمرؾمقل يراه سمحٞم٨م اًم٘مٌٚم٦م، ذم اًمٕمدو يم٤من إذا مجٞمٕم٤ًم، َيُّمٗم 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ريمع وم٢مذا احلراؾم٦م، قمغم ؿمديد طمرص ومٞمف ذًمؽ ُمع ًمٙمـ اًمًالم،

 ُيرؾمف، ىم٤مئمً  اًمث٤مين اًمّمػ وسم٘مل وؾمجد، إول اًمّمػ ُمٕمف ريمع وؾمجد، اًمًالم

 ىم٤مُمقا  صمؿ وؾمجدوا، ه١مٓء ريمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مم وم٢مذا

 .مجٞمٕم٤مً  هبؿ وؾمٚمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمع واؿمؽميمقا 

 هذا اًمتْمٞمٞمؼ ؿم٤من ُمـ هذه؟ اًمٚمٌٙم٦م ه٤م ؿمق: اًمِم٤مُمل سم٤مًمتٕمٌػم ٟم٘مقل ومٜمحـ

سمٙمر  أب٤م وي٠مُمر ويٜمٍمف، مج٤مقم٦م ُمع -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل يّمكم ظَمٚمٞمِّف واًمتِمديد،

 اًمتِمديد، وهذا اًمتْمٞمٞمؼ هذا ومٞمف يٙمقن وُم٤م وهٙمذا،... اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مجلمقم٦م يّمكم همػَمه أو

 .اإلُم٤مم َوطْمدة قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذم

 إمم إومم اجلمقم٦م ٟمٗمرق ٟمحـ ومٙمٞمػ! احلرب صالة ذم اخلقف، صالة ذم هذا 

 اعمٖمرب وأذان اًمٕمٍم، صالة شُمَّمٚمِّـل اجلمقم٤مت سمٕمض وٟمرى ومج٤مقم٤مت، مج٤مقم٤مت

ن،  سم٤معمًجد اعمٕمروف وهق دُمِمؼ، ذم إيمؼم اعمًجد ذم قمٜمدٟم٤م يم٤من هٙمذا ُي١َمذَّ

 .أُمٞم٦م سمٜمل ُمًجد أو إَُُمقّي،

رٟم٤م أن يٜمٌٖمل وهذا  ىمقًمف وهق أٓ ضَمٞمِّدًا، وَمْٝممً  ٟمٗمٝمٛمف وأن اعمٕمروف، سم٤محلدي٨م يذيمِّ

 رواي٦م وذم– درضم٦م وقمنميـ سمخٛمس اًمٗمذ صالةَ  شمٗمُْمؾ اجلمقم٦م صالة: »اًمًالم قمٚمٞمف

 ش. وقمنميـ سمًٌع -أظمرى

 إدًم٦م، سمٌٕمض يًتدًمقن احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م ذقمٞم٦م إمم يذهٌقن اًمذيـ
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127 

 قمٜمدهؿ، ًمٚمٕمٝمد ًمٞمس هقش ال» هٜم٤م اجلمقم٦مش ال» يٗمٝمٛمقن ومٝمؿ احلدي٨م، هذا: ُمٜمٝم٤م

 صالة: أيَّ  اجلمقم٦م صالة: »احلدي٨م يٗمٝمٛمقن يم٠مهنؿ واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق هق وإٟمم

 سمًٌع اًمٗمذ صالة شَمْٗمُْمؾ ومٝمل اًمٕم٤مذة، أو اًمث٤مٟمٞم٦م أو إومم، يم٤مٟم٧م ؾمقاء ،شمج٤مقم٦م يمؾ

 .درضم٦م وقمنميـ

 ًمالؾمتٖمراق وًمٞمس ًمٚمٕمٝمد، هل اجلمقم٦م، -هٜم٤م–ش ال» أن اًمّمقاب ًمٙمـ 

 اًمٜمٌقي٦م، وإىمقال اًمٜمّمقص شُمَٗمّن  َأن وهل ضمدًا، ُُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة وهذه واًمِمٛمقل،

 .اًمٜمٌقي سم٤مًمتٓمٌٞمؼ

 قمٚمٞمف ُمًجده ذم شم٘مع يم٤مٟم٧م ُمتٕمددة، مج٤مقم٤مت اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم هٜم٤مك يم٤من وم٢مذا 

ه٤م وهق اًمًالم،  أن اًمٜم٤مس، ٕوئلؽ طُمؼَّ  -طمٞمٜمئذٍ - يٜمٙمره٤م، وٓ ويِم٤مهده٤م ُيِ٘مرِّ

 ؾمقاء مج٤مقم٦م، يمؾ شمِمٛمؾ سمحٞم٨م واًمِمٛمقل، ًمالؾمتٖمراق اجلمقم٦م ذمش هٜم٤م أل» يٗمٝمٛمقا 

 .إظمرى أو إومم يم٤مٟم٧م

 ُمـ واطمدة، مج٤مقم٦م إٓ ُمًجده ذم شَمُ٘مؿ  مل اًمًالم، قمٚمٞمف سم٠منف ٟم٘مٓمع أن٤ّم دام ُم٤م ًمٙمـ 

 .-آٟمٗم٤مً – ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إدًم٦م

اًمِم٤مومٕمل  اإلُم٤مم ذيمره ُم٤م -ُمثالً -: ُمٜمٝم٤م إومم، إدًم٦م شم١ميمد أظمرى أدًم٦م وهٜم٤مك 

 قمريب سمٚم٤ًمن ومٞم٘مقل اعم٠ًمخ٦م، هلذه يتٕمرض -ضمداً  ىَمّٞمؿ يمت٤مب وهق- ،شإم» يمت٤مسمف ذم

 َصّٚمقا  وإذا ومرادى، صٚمقا  صغم، ىمد اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمًجد مج٤مقم٦مٌ  دظمؾ إذا: »ُمٌلم

 هٜم٤مش اًمًٚمػ قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل ٕنف ذًمؽ، أيمره وًمٙمٜمل صالَتؿ، أضمزأَتؿ مج٤مقم٦م

 .اًمِم٤مهد

 وم٤مشمتٝمؿ ط اًمٜمٌل مج٤مقم٦م أن: طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: »إظمرى اًمّمٗمح٦م ذم ي٘مقل صمؿ

ٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد وُمَرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة  أظمرى، ُمرة ُيـَجٛمِّ

، مل وًمٙمٜمٝمؿ  اًمرؾمقل وم٠مصح٤مبش ُمرشملم اعمًجد ذم ُيـَجّٛمٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا

 يمؾ وإٟمم صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م يٕم٘مدون يم٤مٟمقا  ومم أقمذاُره، ًمف اإلٟم٤ًمن ٕن اجلمقم٦م، وم٤مشمتٝمؿ ٓسمد

 ش.إم» ذماًمِم٤مومٕمل  اإلُم٤مم ٟمص هذا وطمده، ُيَّمكمِّ  ومرد
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 ذمش ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ احل٤مومظ» أؾمٜمده ىمد ؾمٜمد، سمٖمػم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اًمّمح٤مسم٦م قمـ طمٙم٤مه وُم٤م 

 اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ إذا يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م سم٠من»احلًـ اًمٌٍمي:  قمـ ،شُُمَّمٜمّٗمف»

 ش.وُمَرادى صٚمقا 

 اًمٗمْمٞمٚم٦م، شمٚمؽ هل٤م وأن اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م سمنمقمٞم٦م ىمٞمؾ ًمق أنف: اعمٕمٜمك هذا وي١ميمد 

 ذًمؽ؟ ويمٞمػ إومم، ُمـ أومْمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ًمٕم٤مدت إومم، ًمٚمجمقم٦م اًمتل

 ذم شمقو٠م ُمـ: »ىم٤مل أنف ،ط قمٜمف» ىمقي سمًٜمدش ؾمٜمٜمف» ذمش اًمٜم٤ًمئل» اإلُم٤مم روى

، ىمد اًمٜم٤مس ومقضمد اجلمقم٦م، ُمًجد أتك صمؿ ووقَءه، وم٠مطمًـ سمٞمتف،  ًمف اهلل يَمَت٥م َصّٚمقا

 اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلمقم٦م هذا صغم وم٢مذاش رء أضمقرهؿ ُمـ َيٜمُْ٘مَص  أن دون صالَتؿ، أضمر ُمثؾ

 .قم٤مىمؾ سمف ي٘مقل ٓ وهذا صمقاسملم، ًمف ص٤مر إومم، اجلمقم٦م ًمف ويمت٧ٌم

 أن٤م قمٛمٚمٞم٤مً  ٟمٕمرف أنٜم٤م -اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يمالُمٜم٤م أول ذم َأْخـَٛمْحٜم٤م يمم-: ٟم٘مقل وأظمػماً 

 ُمنموقم٦م، صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦مً  هٜم٤مك أن اعمًٚمؿ، ذهـ ذم اؾمت٘مر ُم٤م إذا أنف -وهمػمي ؿمخّمٞم٤مً 

 يمٜم٧م ٕنٜمل ظمٌػماً: سمف واؾم٠مل إومم، ًمٚمجمقم٦م يتحٛمس ٓ أن إمم دومٕم٤مً  يدومٕمف ومذًمؽ

 سمج٤مٟمٌل، اعمًجد ويم٤من اعمٝمٜم٦م، ؾم٤مقم٤ميت ٟمِم٠مت أنٜمل ُمٕمروف وأن٤م ديم٤مين، ذم أضمٚمس

٥م سمٞمدي، واًم٤ًمقم٦م إذان أؾمٛمع ومٙمٜم٧م ٥م سُمرهم٦م، ُأَريمِّ  رء، أيَّ  أو قم٘مرب، ُأَريمِّ

٥م ًمق: وم٠مىمقل ٥م ًمق اًمؼمهم٦م، هذا ُأَريمِّ ث اًمٕم٘مؾ وسمٕمدُ  اًمٕم٘مرب، هذا ُأَريمِّ  إذا: ٟمٗمز ُيـَحدِّ

 ٟمٗمز شمرضمع اٟمتٝم٧م، اجلمقم٦م ووضمدت اعمًجد، ورطم٧م هذه، شمّمٚمٞمح ُمٕمؽ أمتٛم٧م

ين ريب أن ىمٌؾ ٟمٗمز ذم يم٤من ٕنف صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م شمالىمل يم٤من؟ أجـ قم٘مكم: شم٘مقل ٌٍَمِّ  سمًٜم٦م ُي

 .شم٘مري٤ٌمً  اعمذاه٥م يمت٥م سمٓمقن ذم اعم٘مرر هق وهذا صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ومٞمف أن ٟمٌٞمف

 دمد ٓ رسمم اعمًجد، إمم شمذه٥م ـَمٞم٥ِّم، واًمٜمٗمس، اًمٕم٘مؾ سملم اعمٜم٤مىمِم٦م ومتٕمقد 

 إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس شمّمكم أن٧م! قمٚمؿ ـم٤مًم٥م أن٧م ٟمٗمًؽ، قم٤مضمٌؽ ُم٤م أن٧م ـمٞم٥م، إُم٤مُم٤ًم،

 .اعمٜم٤مىمِم٤مت وهذه اًمَتَٕمٚم الت هبذه اًمّمالة، وم٤مشمتٜمل ُم٤م ومٙمثػماً  وهٙمذا،

 هذه شمٗمقشمٜمل أن ضمداً  ضمداً  ضمداً  ومٜم٤مدر صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م ٓ أنف: ٟمٗمز ذم ىم٤مم ح٤م ًمٙمـ

 .إومم اجلمقم٦م راطم٧م ظم٤مه، سم٠منٜمل ٕؿمٕمر وطمدي صٚمٞم٧م وم٤مشمتٜمل، وإذا اجلمقم٦م،

 اعمًجد َيُٖمّص  ح٤مذا اجلٛمٕم٦م صالة ،-ُمثالً – اجلٛمٕم٦م صالة ذم ُمِم٤مهد وهذا 
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 ٟمحـ ُم٤م: أطمدمه٤م ًمٙمـ ؾم٤ٌٌمن، هٜم٤مك -ؿمؽ ٓ- ًمٙمـ هلؿ؟ يتًع ٓ طمتك سم٤معمّمٚملم،

 صالة يّمٚمقن اخلٛمس، اًمّمٚمقات يّمٚمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس أن: أظمر اًم٥ًٌم ومٞمف،

 .ُمٕمروف هذا اجلٛمٕم٦م،

 اخلٛمس اًمّمٚمقات قمغم ُيرصقن اًمذيـ أن إؾم٤ٌمب، مجٚم٦م ُمـ -أجْم٤مً - ًمٙمـ 

 ًمٙمـ اجلمقم٦م، صالة شمٙمرار جيقز أنف: أنٗمًٝمؿ ذم ىم٤مم اجلٛمٕم٦م، صالة وقمغم اجلمقم٦م، ُمع

 اجلٛمٕم٦م، يقم سم٤معمّمٚملم اعمًجد َيُٖمّص  ذًمؽ أضمؾ ُمـ اجلٛمٕم٦م، صالة شمٙمرار جيقز ٓ

 .اجلمقم٦م هلذه شَمْٙمَرار ٓ أن: أنٗمًٝمؿ ذم ىم٤مم ٕنف

 يِمٌف آظمر، طمدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م اًمقاىمع، هب٤م يِمٝمد اًمتل احل٘مٞم٘م٦م، هذه قمرومٜم٤م وإذا 

ُمًٚمؿ  اإلُم٤مم روى وم٘مدش إًمخ.. رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م ًم٘مد: »إولأيب هريرة  طمدي٨م

 ًم٘مد: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريضقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  قمـ احلدي٨م، هذا ٟمحق صحٞمحف ذم

 قمـ يت٠مظمرون أن٤مس إمم أظم٤مًمػ صمؿ اجلُٛمٕم٦م، صالة سم٤مًمٜم٤مس ومٞمّمكم رضمالً  آُمر أن مهٛم٧م

ق اجلٛمٕم٦م، صالة  ظمالوم٤مً  هٜم٤م، إمم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م اٟمتٝمكش... سمٞمقَتؿ قمٚمٞمٝمؿ وم٠ُمطَمرِّ

 مج٤مقم٦م: اجلمقمتلم قمغم َيٜمّْم٥ّم  اًمققمٞمد أن هٜم٤م ٟمجد ومٜمحـ ،أيب هريرة حلدي٨م

 .اجلٛمٕم٦م ومج٤مقم٦م اخلٛمس، اًمّمٚمقات

 .اجلمقم٦م صالة قمـ اًمتخٚمػ جيقز ٓ يمذًمؽ اجلٛمٕم٦م، صالة قمـ اًمتََخّٚمػ جيقز ٓ ومٙمم 

 ُيرص اًمذي: اًمٜمٝم٤مي٦م ذم اًم١ًمال، ذاك قمـ اجلقاب آظمر وهذا اًمٜمٝم٤مي٦م، ذم ومٜمحـ

 يمم وهذا شمٗمقشمف، أن ٟم٤مدراً  اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٤مًمٜمتٞمج٦م إومم، اجلمقم٦م ُمع اجلمقم٦م صالة أداء قمغم

 أن وم٢مُم٤م اجلمقم٦م، ًمّمالة ٟم٤مهب٤مً  يم٤من ٕنف أضمُره: ًمف يُمت٥َِم  وم٤مشمتف وم٢مذا همػمي، وُمع ُمٕمل وىمع

 اًمٗمريْم٦م، هذه ي١مدي أنف وطمًٌف اجلمقم٦م، سمّمالة ُم٤ٌملٍ  همػم يٙمقن أن أو هٙمذا، يٙمقن

 وٓ اًمٗمْمٞمٚم٦م، هذه ًمف ًمٞمس اًمٗمْمٞمٚم٦م، وهلذه ًمف ُم٤م ومٝمذا وطمده، اًمقىم٧م آظمر ذم وًمق

 .اجلقاب آظمر هذا اجلمقم٤مت، ُمـ قمديد صغم وًمق يدريمٝم٤م، أن يٛمٙمٜمف

 ذمش اعم٤ٌمريمٗمقري» يذيمر اًمٌٍمي، احلًـ أثر قمغم اًمٙمالم ُمٕمرض ذم ُمداظمٚم٦م:

 يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  إٟمم أهنؿ» إثر، هلذا زي٤مدة هٜم٤مك: ي٘مقلش اجلٜم٤من شمذيم٤مر: »اؾمٛمف ًمف يمت٤مب

 ئمٝمر ٓ ًمٙمل مج٤مقم٦م يّمٚمقن يم٤مٟمقا  ومم اًمٗمتٜم٦م، ظمقفش اًمًٚمٓم٤من ُمـ ظمقوم٤مً  ذًمؽ،
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 اًمٙمالم؟ هذه صح٦م ُمدى أدري ومم وُمَرادى، يّمٚمقن يم٤مٟمقا  وإٟمم أُمرهؿ،

ا  يب َُمّرت ويم٠مهن٤م هب٤م، زم قمٚمؿ ٓ أن٤م زي٤مدة، هذه طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:  هيٕم٤ًم، َُمرًّ

رٟم٤م هذا ًمٞمف؟ ًمٜم٤م، طمج٦م هذه: صم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ، هذا إؾمٜم٤مده٤م؟ أجـ ًمٙمـ  سم٤محلدي٨م ُيَذيمِّ

رون ُأَُمراء قمٚمٞمٙمؿ ؾمٞمٙمقن»ُمًٚمؿ:  صحٞمح ذم اعمٕمروف – وىمتٝم٤م قمـ اًمّمالة ُي١َمظمِّ

 ًمقىمتٝم٤م، اًمّمالة أنتؿ ومَّمٚم قا  أدريمتٛمقهؿ وم٢مذا وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُيِٛمٞمُتقن -:رواي٦م وذم

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمـ ُمٕمٝمؿ، َصٚم قه٤م صمؿ

 ُمٗم٤مرىم٦م قمدم قمغم اًمِمديد -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل طمرص احلدي٨م، هذا ومٗمل 

رون اًمّمالة، يٛمٞمتقن فمٚمٛم٦م، أُمراء مج٤مقم٦م اجلمقم٦م هذه يم٤مٟم٧م وًمق اجلمقم٦م،  ُي١َمظمِّ

 َصٚم قه٤م صمؿ ًمقطمديمؿ، -ـمٌٕم٤مً – اًمّمالة أنتؿ صٚمقا : »هلؿ ومٞم٘مقل وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة

 وىمتٝم٤م ذم اًمّمالة أداء: إومم اًمٗمْمٞمٚم٦م: ومْمٞمٚمتلم سملم مجٕمتؿ ىمد ومتٙمقٟمقا ش اجلمقم٦م ُمع

 يٗمٕمٚمقن يم٤مٟمقا  ه١مٓء أن ومٝم٥م اجلمقم٦م، صالة ومْمٞمٚم٦م: إظمرى واًمٗمْمٞمٚم٦م إول،

٘مقن ومٝمؿ يمذًمؽ،  .ذقمٞم٤مً  َهَدوم٤مً  ُيــَح٘مِّ

 وإذ وحده، فصذ اجلامعة صالة بعد ادسجد دخؾ رجؾ

 بف لقلتؿ جاء بلحدهؿ

 .. ظمٚمّم٧م إومم اجلمقم٦م ويم٤مٟم٧م دظمٚم٧م ًمق ُمداظمٚم٦م:

 . صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ومٞمف ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 . ٓ اًمِمٞمخ:

 . ٟمٗمز ُمع أصكم أضمؾ ُمـ اًمّمالة، وأىمٛم٧م أذٟم٧م ًمق ُمداظمٚم٦م:

 . وطمدك صؾِّ  اًمِمٞمخ:

 َي٠ْمتؿ أؾم٤مس قمغم سمج٤مٟمٌل وىمػ اًمّمالة، ذم دظمٚم٧م سمٕمدُم٤م واطمد وضم٤مء ُمداظمٚم٦م:
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  ُمٕمف؟ أومٕمؾ ُم٤مذا يب،

 . اسمٕمد اسمٕمد، إؿم٤مرة هٞمؽ شمٕمٛمؾ اًمِمٞمخ:

 (22: 28: 22/   003/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم لؾؿسبقق السفق شجقد

 ..ًمٚمًٝمق ؾمجد اإلُم٤مم ؾمٚمؿ ح٤َّم اًمّمالة ذم ُمًٌقق رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ؟ اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا وم٤معمًٌقق ًمٚمًٝمق، ؾمجد اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .طمتمً  يت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 .ًمٚمًٝمق يًجد ُمداظمٚم٦م:

 .يًٚمؿ ٓ طمتك ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .ؾَمٚمَّؿ اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 جيقز اًمقضمٝم٤من، جيقز وم٢مٟمف ؾمجد صمؿ ؾَمٚمَّؿ اإلُم٤مم إذا ًمٙمٜمف ُمٕمف، يًٚمؿ اًمِمٞمخ:

 ومٛمٕمٜمك ؾمٚمؿ اإلُم٤مم وم٢مذا اًمًالم، وىمٌؾ اًمًالم سمٕمد اًمًٝمق ؾمجديت يًجد أن ًمإلُم٤مم

 قمٚمٞمف وأن ؾمٝم٤م، اإلُم٤مم أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا اعم٘متدي ومٝمق اًمنمع، خي٤مًمػ مل أنف ذًمؽ

 سم٤مب ُمـ وًمٙمـ اعمت٤مسمٕم٦م، قمٚمٞمف جي٥م آٟمٗم٤ًم، ىمٚمتف ُم٤م يرد هٜم٤م -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م- اًمًجقد

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم سم٤مٓىمتّم٤مر يؽمظمّمقن ٓ اًمٞمقم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أن وسمخ٤مص٦م آطمتٞم٤مط،

ٚمِّؿ إُم٤مُم٤مً  أن ٟمٕمٚمؿ ٓ: أي أطمٞم٤مٟم٤ًم، اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م هق يمم اًمقاطمدة، ًَ  واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م ُي

 اإلُم٤مم يًٚمؿ ُم٤م ُمرد يٜمٝمض وٓ يؽمي٨م أن اعم٘متدي قمغم وم٤مًمقاضم٥م ذًمؽ وقمغم

 يًجد اإلُم٤مم أن طمتمً  ًمف ؾمٞمٌدو ومٝمٜم٤م إظمرى، شمًٚمٞمٛمتف يٜمتٔمر طمتك إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م

 .يًجد ٓ أو اًمًٝمق ؾمجديت
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 اًمّمالة، ُمـ ظمروضمف شَمؿَّ  سمذًمؽ ٕنف هنض: اًمتًٚمٞمٛمتلم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿَ  إن سم٤مظمتّم٤مر

 هذا ومٝمٙمذا اًمتًٚمٞمٛمتلم، سملم يًجد أن يريد ًمٕمٚمف يٜمٝمض، ٓ واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م ؾَمٚمَّؿ وإن

 قمٚمٞمف اًمذي ًمإلُم٤مم وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٌقق سم٤مًمٜم٦ًٌم ُيراقَمك أن يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمتٗمّمٞمؾ

 .اًمًٝمق ؾمجقد

 ( 22: 48: 22/ 040/ واًمٜمقر اهلدى) 

 القاحد؟ ادسجد دم اجلامعة تؽرار مـ الصقرة هذه ُتعد هؾ

 اعم٘مٞمؿ اإلُم٤مم ومقضمدوا اعمديٜم٦م، ذم ُمًجًدا ُم٤ًمومرون دظمؾ اًمت٤مزم اًم١ًمال اًم٤ًمئؾ:

 أن أرادوا اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء سمٕمد صمؿ اًمٔمٝمر، صالة ذم ُمٕمف  ومدظمٚمقا   اًمٔمٝمر صالة ذم

 ذًمؽ ذم مج٤مقم٦م اًمٕمٍم صالة أداء هلؿ  ينمع هؾ هق اًم١ًمال اًمٔمٝمر ُمع اًمٕمٍم جيٛمٕمقا 

 راشم٥م؟ وإُم٤مم راشم٥م ُم١مذن ًمف اًمذي اعمًجد

 أن ظمِمٞم٦م جيقز ومال سم٤معمّمٚملم: قم٤مُمًرا  يزال ٓ اعمًجد يم٤من إن اجلقاب: الشوخ

 ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إمم اٟمتحقا  إذا ًمٙمـ ومرادى، ومٞمّمٚمقن ُمنموع سم٠منف ُمنموقًم٤م ًمٞمس ُم٤م يٗمٝمٛمقا 

 أن وسمخ٤مص٦م هٙمذا اإلقمالن أُم٤م اعمنموع، هق ومٝمذا أطمد يراهؿ ٓ طمٞم٨م اعمًجد زواي٤م

 وُم١مذن راشم٥م إُم٤مم ًمف اًمذي اعمًجد ذم اجلمقم٦م شمٙمرار أن يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم اًمٜم٤مس أيمثر

 ىم٤مل يمم ُمنموقم٦م، همػم ومٝمل واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م اًمّمالة هذه أن يٕمرومقن ٓ راشم٥م

 ويًتدل اعم٠ًمخ٦م هذه قمـ يتحدث وهقش إم»  يمت٤مسمف ذم ىم٤مل، وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

 ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ مج٤مقم٦م أن طمٗمٔمٜم٤م ىمد وأن٤م: »وم٘م٤مل سم٤مٕثر وشم٤مرة سم٤مًمٜمٔمر شم٤مرة هل٤م

ٕمقا  أن قمغم ىم٤مدريـ يم٤مٟمقا  وىمد ومرادى، ومّمٚمقا  اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة وم٤مشمتٝمؿ  ُمرة جيٛمِّ

ٕمقا  أن يمرهقا  ٕهنؿ يٗمٕمٚمقا  مل وًمٙمٜمٝمؿ أظمرى  اًمٜم٤مس وم٠ميمثر ،شُمرشملم ُمًجد ذم جيٛمِّ

 اًمٜمٔم٤مُمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد: يمؾ ذم شمروٟمف ح٤م احلٙمؿ هذا يٕمرومقن ٓ اًمٞمقم

 شم٘م٤مم إٓ هذا يٜمتٝمل يٙم٤مد وٓ هٜم٤م، اًمّمالة وشم٘م٤مم إٓ يًٚمِّؿ يٙم٤مد ٓ اًمراشم٥م اًمرؾمٛمل

َٓ ﴿: ىم٤مل طملم اًمٕم٤معملم رب قمٜمف هنك اًمذي اًمديـ ذم اًمتٗمرق ُمـ هذا، أظمرى صالة  َو

ـَ  شَمُٙمقُٟمقا  يملِمَ  ُِم ـَ  ، اعْمنُْمِ ـَ  ُِم ِذي ىُمقا  اًمَّ  ًَمَدهْيِؿْ  سمَِم  طِمْزٍب  يُمؾ   ؿِمٞمًَٕم٤م َويَم٤مُٟمقا  ِديٜمَُٝمؿْ  وَمرَّ
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 .[40-41: اًمروم] ﴾وَمِرطُمقنَ 

 يم٤من ُم٤م ؾمقاء طمقهل٤م ضم٤مءت اًمتل سم٤مًمٜمّمقص اعم٘مّمقدة هل إومم اجلمقم٦م صالة

اَلةَ  َوَأىمِٞمُٛمقا ﴿: وضمؾ قمز يم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ُمٜمٝم٤م يَم٤مةَ  َوَآشُمقا  اًمّمَّ  َُمعَ  َواْريَمُٕمقا  اًمزَّ

ايمِِٕملمَ  : اًمًالم قمٚمٞمف ويم٘مقًمف إومم اجلمقم٦م إٓ أي٦م هبذه ي٘مّمد ٓ ،[34: اًمٌ٘مرة] ﴾اًمرَّ

 اجلمقم٦م هلش درضم٦م وقمنميـ سمًٌع أو سمخٛمس اًمٗمرد صالة شمٗمْمؾ اجلمقم٦م صالة»

 :ذيمرمه٤م ؾمٌؼ اًمٚمذيـ ًمٚمًٌٌلم ينمع ٓ ومٝمذا آظمره وإمم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أُم٤م إومم،

 .اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ُمـ يٙمـ مل أنف: األول

 .ُمٕمٚمقم هق يمم اإلؾمالم أريم٤من ُمـ ؿمؽ سمال واًمّمالة ًمٚمديـ شمٗمريً٘م٤م ومٞمف أن: والثاين

 وم٤مشمتٝمؿ وم٢مذا إومم، اجلمقم٦م اجلمقم٦م صالة قمغم ُيرصقا  أن مجٞمًٕم٤م اعمًٚمٛملم ومٕمغم

 ًمٕمذرٍ  يم٤من وم٢من قمذر: ًمٖمػم يٙمقن أن وإُم٤م ًمٕمذرٍ  يٙمقن أن إُم٤م اًمٗمقت هذا أن ؿمؽ ومال

 ُمًجد أتك صمؿ ووقءه وم٠مطمًـ سمٞمتف ذم شمقو٠م ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وم٘مد

 دون - صالَتؿ أضمر ُمثؾ أو- صالَتؿ ُمثؾ ًمف اهلل يمت٥م صٚمقا  ىمد ومقضمدهؿ اجلمقم٦م

 اجلمقم٦م ًمتٙمرار ًمف ُمًقغ ومال ُمٕمذوًرا يم٤من إذا هذاش، رء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن

 ،ًمف طمّمؾ ىمد إضمر ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م

ئف سمٌٞمٕمف سمتج٤مرشمف إومم اجلمقم٦م قمـ اٟمِمٖمؾ وإٟمم ُمٕمذور همػم يم٤من وإن  أو سمنما

 إُمر شمٜمٗمٞمذ ُمـ وم٤مشمف ُم٤م سمؾ إضمر ُمـ وم٤مشمف ُم٤م يًتدرك أن أراد صمؿ قمٜمٝم٤م سمتٙم٤مؾمٚمف

 .اإلؾمتدراك هذا عمثؾ ًمف ُم٤مل ٓ هٞمٝم٤مت ومٝمٞمٝم٤مت

 (01 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 الراتب اإلمام مجاعة قبؾ مجاعة صالة حؽؿ

 اإلىم٤مُم٦م وىم٧م ىمٌؾ اعمًجد ذم مج٤مقم٦م يٕم٘مدون اًمٓمالب ُمـ ُمٛمققم٦م] اًم١ًمال:

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومم اًمدوام، ًمٞمدريمقا 
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 قمٜمدك صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م سمٕمدك صٚمقا  إذا ه١مٓء ُمـ اًمّمالة سمحٙمؿ قمٚمؿ قمٜمدك اًمِمٞمخ:

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م هذه طمٙمؿ ُم٤م قمٚمؿ

 .ىمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م ىمرأت ُمداظمٚم٦م:

 .يم٤مًمٕم٤مدة اًم٘مٚمٞمؾ هذا اًمِمٞمخ:

 .ؾم٤مئٚمقن ٟمحـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًم٤ًمئؾ أن٤م اًم٤ًمئؾ، أن٧م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 سمٕمد اًمتل اجلمقم٤مت أو إومم، اجلمقم٦م سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م ذم احلٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إومم اجلمقم٦م

 وم٢من طمٙمؿ، إمم طمٙمؿ ُمـ يٜم٘مٚمؽ ؾم١مال حتريري، ؾم١مال أؾم٠مخؽ ٓ أن٤م اًمِمٞمخ:

 هق؟ ُم٤م ـمٞم٥م، شمٕمٚمؿ، ٓ شمٕمٚمؿ ٓ أقمٚمؿ،: ىمؾ شمٕمٚمؿ يمٜم٧م

 .اًمٓمريؼ ُمًجد ذم إٓ دمقز ٓ أنف ُمداظمٚم٦م:

َتْٕمُدون ٕهنؿ سم٤مًمٙمراه٦م، أومم هذول ومجمقم٦مش اًمٓمريؼ» ُمًجد اًمِمٞمخ: ًْ  َي

 .اًمرؾمٛمل اإلُم٤مم قمغم ويت٘مدُمقن

 اًمٓمٚم٦ٌم؟ ه١مٓء يٗمٕمؾ ُم٤مذا: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمقم٦م ُمع يّمٚمقا  أهنؿ سمٜمٌٖمل ه١مٓء اًمِمٞمخ:

ٜمقن ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:  .َيَتَٛمٙمَّ

 .اًمٜمٔم٤مم ووم٤ًمد اعمجتٛمع، ًمٗم٤ًمد هذا اًمِمٞمخ:

 اًمدوام؟ يٜمتٝمل طمتك يؽميمقن: إذاً  يتٛمٙمٜمقن، ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:

 سمم ي٠متقا  أن يًتٚمزم ٓ ذًمؽ اعمنموع، قمغم اعمح٤مومٔم٦م يًتٓمٞمٕمقن ٓ يمقهنؿ اًمِمٞمخ:

 .ُمنموع همػم هق

ر ٓ اًمٖم٤مي٦م: يٕمٜمل   سمخٓمئف قمٚممً  يٕمؽمف اًمذي أنف: ومقائده ُمـ وهذا اًمقؾمٞمٚم٦م، شُمؼَمِّ
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 صمؿ يٕمرف اًمذي أُم٤م اًمّمقاب، إمم اًمٕمقدة ًمف يرضمك ُم٤م يقُم٤مً  قمٛماًل، ذًمؽ ويٚمتزم

راً  يٜمحرف ومف، ُُمؼَمِّ  .ُمٜمحروم٤مً  ؾمٞمٕمٞمش اًمزُمـ ُمع ٟٓمحرا

 أُم٤م خم٤مًمٗمقن، أهنؿ ؿم٤مقمريـ ُمش هذا، وؿم٠منَـٝمؿ شُمريمقا  إذا اًمتالُمذة ه١مٓء: يٕمٜمل 

 طمريّملم يٙمقٟمقا  اعمدرؾم٦م ظم٤مرج يٙمقٟمقن طمٞمٜمم إىمؾ قمغم خم٤مًمٗمقن، سم٠مهنؿ ؿمٕمروا إذا

 شمريمٜم٤مهؿ يمٜم٤م إذا أُم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذم ُمتث٧ٌم هذا ٕن اجلمقم٦م، ُمع اًمّمالة أداء قمغم

 وهؿ زُمٜمٝمؿ ؾمٞمٛميض اًمدراؾم٦م، ُمٜمٝم٩م وم٤ًمد وهق قمذرًا، هلؿ أن سم٤مقمت٤ٌمر وؿم٠مهنؿ،

 .اًمنميٕم٦م قمـ قمٛمٚمٞم٤مً  ُمٜمحرومقن

ٕمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ: اخلالصة  ذقمٞم٦م عمٕم٤مجل٦موم٤م – يم٤من وإذا اإلُم٤مم، يدي سملم ُيـَجٛمِّ

ؾ أن ًمإلُم٤مم اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من إذا -أن  وسُمَٕمٞمد هق، قم٤مدشمف ىمٌٞمؾ اًمّمالة سم٠مداء ُيَٕمجِّ

 مج٤مقم٦م ُمّمٚمح٦م ُمّمٚمحتلم، سملم مجع يٙمقن أومم، هذا يٙمقن هل١مٓء ُمراقم٤مة إذان،

 .اًمٓمٚم٦ٌم مج٤مقم٦م وسملم -هٜم٤مك اًمقوع أدري ٓ أن٤م ـمالسم٤ًم، يٙمقٟمقن ورسمم- اعمًجد،

 .:..( 0: 37/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾحاجة الراتبة اجلامعة وقبؾ إذان بعد مجاعة إقامة

 ًميورة؟ اًمراشم٥م اإلُم٤مم ىمٌؾ اجلمقم٦م ًمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال

ومم اجلمقم٦م أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:  اًمراشم٥م، اإلُم٤مم قمغم اقمتداء اًم١ًمال هذا ذم شمٕمتؼم ٕا

 .ظَمْٚمٗمف ؾَمٞمَُّمّٚمقن واًمذيـ اإلُم٤مم وسملم اجلمقم٦م، هذه سملم وٟمزاع، ظمالف ُمث٤مر وهذا

 ٟمٗمًٝم٤م، شمٗمرض ضورة هٜم٤مك أن أتّمقر ٓ أن٤م اًمذي اًمقىم٧م ومٗمل: وًمذًمؽ 

شم٦ٌم، اجلمقم٦م همػم مج٤مقم٦م إىم٤مُم٦م وشمقضم٥م  هذه ُمثؾ أتّمقر ٓ أين ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمرا

 أن اإلُم٤مم، يًت٠مذٟمقا  أن ُيَّمّٚمقا  أن يريدون اًمذيـ أن ُوضِمَدت، إن: أرى وم٠من٤م اًميورة،

 ؾم١ماًمؽ؟ ذم ذيمرَت٤م أن٧م اًمتل اًميورة هل ُم٤م: ىمٚمٞمالً  ًمٜم٘مػ ًمٙمـ اإلُم٤مم، إذن ي٠مظمذوا

 هذه يدريمقا  طمتك ومٞمّمٚمقا، حم٤مضات، اجل٤مُمٕم٦م ذم قمٜمدٟم٤م يقضمد ُمداظمٚم٦م:
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 .اعمح٤مضة

 اعمًجد؟ ذم شم٘م٤مم اًمتل واًمّمالة اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمقىم٧م هذا ُمثؾ ذم اإلُم٤مم ُمع ُيتََّٗمؼ ٓ ح٤مذا احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م إذان، وسمٕمد اًمِمٞمخ:

  شمٗمقَتؿ؟ وٓ اعمح٤مضة، يدريمقا  اًمٓمالب ؿم٤من ُمـ اًمّمالة، أداء ذم يًتٕمجؾ

 إٓ داء، اهلل أنزل ُم٤م: »اعمج٤مل هذا همػم ذم اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمم: أوًٓ : يٕمٜمل

 .سم٠مظمرى أو سمّمقرة شُمَٕم٤مًَم٩م أن اًم٘مْمٞم٦م هذه ومٞمٛمٙمـش دواء ًمف وأنزل

 اعمًٚمؿ، قمغم قَملمٍ  ومرُض  ٟمتّمقره٤م، أن ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع ٓ ؾَمتُٚم٘مك، اًمتل اعمح٤مضة: صم٤مٟمٞم٤مً  

ت ىمد أنف وسمخ٤مص٦م ُييه٤م، أن قمٚمٞمف جي٥م  [.اٟم٘مٓم٤مع] حم٤مضات ٟمٗمًف قمغم ُيَٗمقِّ

 .:..( 0.: 8/ 77/ واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 خمف الكزاءة كتاب

 اإلمام
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 اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ خالصة

 اجلٝمري٦م وذم اًمني٦م، ذم اإلُم٤مم وراء[ اًمٗم٤محت٦م أي] ي٘مرأه٤م أن اعم٘متدي قمغم وجي٥م 

 ومٞمٝم٤م ًمٞمتٛمٙمـ ؾمٙمت٦م ُمٜمٝم٤م ومراهمف سمٕمد هذا ؾمٙم٧م أو اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع مل إن أجْم٤م

 .اًمًٜم٦م ذم يث٧ٌم مل اًمًٙمقت هذا أن ٟمرى يمٜم٤م وإن ىمراءَت٤م، ُمـ اعم٘متدي
 [.73 وم٘مرة اًمّمٗم٦م شمٚمخٞمص] 

 اجلفرية دم اإلمام وراءَ  الؼراءةِ  َكْسُخ 

 اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء هب٤م ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم١ممتلم أضم٤مز ىمد ط ويم٤من  

، اًمٗمجر، صالة ذم يم٤من طمٞم٨م  ًمٕمٚمٙمؿ: »ىم٤مل ومرغ: ومٚمم اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م وم٘مرأ

 أن] إٓ شمٗمٕمٚمقا: ٓ: »ىم٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م هّذاً  ٟمٕمؿ:: ىمٚمٜم٤مش. إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون

 ش.هب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف :شاًمٙمت٤مب وم٤محت٦م»سمـ[ أطمديمؿ ي٘مرأ 

ا  .وشمٜمقيٜمٝم٤م اًمّذال سمتِمديد: هذًّ

 هقم٦م ذم وُمداريمتٝم٤م اًم٘مراءة، هد: واهلذّ ش: »1/027» اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 .شواؾمتٕمج٤مل

 قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم طمج٦م واحلدي٨م   

 .- ىمري٤ٌمً  سمٞم٤مٟمف ي٠ميت يمم - اإلسم٤مطم٦م قمغم سمؾ اًمقضمقب:
ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م» ىمراءة سم٠من ٟمص احلدي٨م هذاش: »1/027ش »اعمٕم٤ممل»  ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل

 ىم٤مل صمؿش. هب٤م ظم٤موم٧م أو سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر ؾمقاء اإلُم٤مم، ظمٚمػ صغم ُمـ قمغم واضم٦ٌم

 أوضمٌقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ومروي اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمدش: »026»

 قمغم ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء واومؽمق. ي٘مرؤون ٓ يم٤مٟمقا  أهنؿ آظمريـ قمـ وروي. اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة
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وزاقمل ُمٙمحقل ومٙم٤من: أىم٤مويؾ صمالصم٦م  ي٘مرأ  أن ُمـ سمد ٓ: ي٘مقًمقن صمقر وأبق واًمِم٤مومٕمل وٕا

 ش.جيٝمر ٓ وومٞمم سمف، جيٝمر ومٞمم اإلُم٤مم ظمٚمػ

 أه ومٞمم ي٘مرأ : وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ وأمحد اعم٤ٌمرك واسمـ وُم٤مًمؽ اًمزهري وىم٤مل 

 .(1) سمف ضمٝمر ومٞمم ي٘مرأ  وٓ ومٞمف، اإلُم٤مم

 اإلُم٤مم ضَمَٝمرَ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ أطمد ي٘مرأ  ٓ: اًمرأي وأصح٤مب اًمثقري ؾمٗمٞم٤من وىم٤مل 

 يم٤من ُمـ: »ط اًمٜمٌل قمـ ُمرؾمالً  ؿمداد سمـ اهلل قمٌد رواه سمحدي٨م واطمتجقا . َأَهَّ  أو

 .اٟمتٝمكش. ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف
 ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ وًمٙمٜمف :- ؾمٞم٠ميت يمم - صحٞمح اعمرؾمؾ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م    

 ًمق إٟمف سمحٞم٨م اعم١مشمؿ، ىمراءة قمـ شمٖمٜمل اإلُم٤مم ىمراءة أن قمغم يدل وإٟمم! قمٚممؤٟم٤م صٜمع يمم اًم٘مراءة

 .أظمرى أطم٤مدي٨م ُمـ ي١مظمذ وم٢مٟمم هق: ىمراءشمف طمٙمؿ وأُم٤م. صالشمف ضم٤مزت ي٘مرأ: مل
 اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمقل وهق أوؾمٓمٝم٤م،: اًمّمقاب إمم وأىمرهب٤م اًمثالصم٦م، اعمذاه٥م هذه وأقمدل

 .- وهمػممه٤مش 413 - 4/414ش »ذطمف» وش اعمٝمذب» ذم يمم - اًم٘مديؿ ذم اهلل رمحف

 سمـ قم٤ٌمدة طمدي٨م وإٓ احلدي٨م، هذا إٓ دًمٞمؾ: سم٤مًمقضمقب اًم٘م٤مئٚملم ُمع وًمٞمس

 .ُم٣م وىمدش. اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمّم٤مُم٧م
: ٟمٔمر سمّمدده ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هبذا ذًمؽ قمغم آؾمتدٓل وذم  ٕنف وذًمؽ سملمِّ

 وٓ ومح٥ًم، ٟم٘مٞمْمف قمغم يدل طمٙمؿ ُمـ آؾمتثٜم٤مء أن: إصقل يمت٥م ذم شم٘مرر ىمد

 ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ هنل :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ط وم٘مقًمف. طمٙمؿ زي٤مدة قمغم ًمف دًٓم٦م

: يٕمٜمل  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل قمدم قمغم يدلش اًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة واؾمتثٜم٤مؤه اجلٝمري٦م،

 أوش اًمَٗم٤محِت٦َم» ريمٜمٞم٦م قمغم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ومٞمف دًٓم٦م وٓ. وطمرُمتِٝم٤م يمراهتٝم٤م قمدم

                                                           

 رواي٦م ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب شمٚمٛمٞمذ وحمٛمدٌ  اًم٘مديؿ، ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤ممُ  اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م إمم ذه٥م وىمد(:  وم٤مئدة) (1)

ؾ، سـم وأمحد اعم٤ٌمرك، واسـم وُم٤مًمؽ، اًمزهري، اإلُم٤مم ىمقل وهق اعمذه٥م، ُمِم٤ميخ وسمٕمض اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ اظمت٤مره٤م قمٜمف  ُمـ ومج٤مقم٦م طمٌٜم

 .[ُمٜمف.]شمٞمٛمٞم٦م اسـم اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر وهق وهمػمهؿ، اعمحدصملم
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 إصم٤ٌمت ُمـ ُمٜمف راُمقا  ُم٤م قمغم ومٞمف دًٓم٦م ومال وإٓ: ومذاك، آظمر: سمدًمٞمؾ صم٧ٌم وم٢من وضمقهب٤م،

 .اًمريمٜمٞم٦م أو اًمقضمقب

 َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: وٟمٔمػمه: احلٜمٗمٞملم اعمح٘م٘ملم ُمـ اعمت٠مظمريـ سمٕمض ىم٤مل 

َـّ  قِمُدوُه ا  شُمَقا َّٓ  ِهًّ
ًٓ  شَمُ٘مقًُمقا  َأن إِ ْٕمُرووًم٤م ىَمْق  شمٍميح قمـ وضمؾ قمز اهلل ومٜمٝمك :﴾ُمَّ

ة، ذم اعمقاقمدة  مل سم٤مٓؾمتثٜم٤مء واًمٙمٜم٤مي٦م وم٤مًمتٕمريض. واًمٙمٜم٤مي٦م اًمتٕمريض ُمٜمف واؾمتثٜمك اًمِٕمدَّ

ُم٤ًم: يٌؼ  .اًمٙمراه٦م ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن أن يٌٕمد وٓ واضم٤ًٌم، أو ومرو٤مً  ص٤مر أنف ٓ طمرا

َٓ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ُٛمقا  َو تُؿ شُمٜمِْٗمُ٘مقنَ  ُِمٜمْفُ  اخلٌَِٞم٨َم  شَمٞمَٛمَّ ًْ َّٓ  سمِآظِمِذيفِ  َوًَم  شُمْٖمِٛمُْمقا  َأنْ  إِ

 اًم٘مذى قمغم إهمْم٤مء هق إٟمم! أطمد؟ قمٜمد واضم٥م واعم٤ًمحم٦م اإلهممض هذا ومٝمؾ :﴾ومِٞمفِ 

 .إذى قمغم اًمذيؾ وؾمح٥م
 واًمريمٜمٞم٦م، اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ اًمٜمٝمل سمٕمد آؾمتثٜم٤مء أن: آؾمتثٜم٤مء هذا ُمـ ومث٧ٌم

 ومال اسمتداًء: ٓ طم٤مدٍث: ؾم٥ٌٍم  قمغم اإلسم٤مطم٦م هذه وردت إذا ؾمٞمم ٓ اإلسم٤مطم٦م: يٗمٞمد وإٟمم

 ُم٤م: ذًمؽ قمغم ويدل ُمروٞم٦م، وٓ ُمًتحًٜم٦م همػم ُمرضمقطم٦م إسم٤مطم٦م أهن٤م ذم ري٦ٌم يٌ٘مك

 ظمٚمػ شم٘مرؤون هؾ: »ٕصح٤مسمف ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن: ُمرؾمالً  ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه

 ش.إُم٤مُمٙمؿ؟

 أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ  وم٤مقمٚملم: سمدَّ  ٓ يمٜمتؿ إن: »وم٘م٤مل. ٓ: سمٕمض وىم٤مل. ٟمٕمؿ: سمٕمض ىم٤مل 

 .شٟمٗمًف ذمش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ
 ىمقل وزان ووزاٟمف -ش وم٤مقمٚملم يمٜمتؿ إن: »ىم٤مل صمؿ. سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره مل ٓ:: ىم٤مل ومٛمـ

ٞم٤َّمَرةِ  سَمْٕمُض  َيْٚمَتِ٘مْٓمفُ  اجل٥ُمِّ  هَمٞم٤َمسَم٦مِ  ذِم  َوَأْخُ٘مقهُ ﴿: وضمؾ قمز اهلل ًَّ  صمؿ ،- ﴾وَم٤مقِمٚملِمَ  يُمٜمُْتؿْ  إِنْ  اًم

 .آؾمتٖمراق ًمٖمػم ،شأطمديمؿ: »ومٚمٗمظُ  :ش أطمديمؿ ومٚمٞم٘مرأ : »ىم٤مل
 ذم وصػ سمٞم٤من ومٝمق :شاًم٘مرآن سم٠مم ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: » ط ىمقًمف وأُم٤م

 يًتٚمزم ٓ واًمقصػ هٜم٤م، ه٤م أن سمف طمٙمؿ ٓ يمذا، وصٗمٝم٤م ُمـ وأهن٤م  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 .سم٤مإلسم٤مطم٦م إٓ ُيٙمؿ ومل ُيٙمؿ، مل ُم٤م احلٙمؿ
 اعم٘متدي ًمٖمػم صم٤مٟمٞم٤مً  هٜم٤م ؾمٌؼ صمؿ اعم٘متدي، ًمٖمػم إذن وهق ؾم٤مسم٘م٤ًم، طمٙممً  يٙمقن ٟمٕمؿ:
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 يم٘مقًمٜم٤م وهق! يٜمٌٖمل يمم وًمٞمس أن، طمٙممً  ومجٕمٚمقه  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ذم وصػ سمٞم٤من أنف قمغم

ٌْعٍ  ٓسمـ :: ؾَم  ؾمٌع اسمـ قمغم سمقاضم٦ٌم ًمٞم٧ًم وم٤مًمّمالة. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف صؾِّ

 اًمّمالة ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل. ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ وم٢مٟمف: سم٘مقًمف قمٚمٚمف وًمٙمـ سم٤مإلمج٤مع:

 همػم ُمـ. صؾ: ؾمٌع ٓسمـ ي٘م٤مل أن صح :- ًمف صالة ٓ عمـ ديـ ٓ سم٠منف - هٙمذا

 .اومؽماض وٓ وضمقب
 ٓؾمتثٜم٤مء قمٚمؾ صمؿ سم٤مإلسم٤مطم٦م، طمٙمؿ :شاًم٘مرآن أم: سمـ إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ط ىمقًمف ومٙمذا

 هٙمذاش اًمَٗم٤محِت٦َم» ؿم٠من يم٤من ح٤م: يٕمٜمل ،شهب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف» : سم٘مقًمفش اًمَٗم٤محِت٦َم»

 ذم اًمِم٠من وٛمػم وًمٕمؾ اًمٜمٝمل، ُمـ اؾمتثٜم٤مؤه٤م صح :- هب٤م إٓ صالة ٓ أنف وهق -

 .اعمح٘مؼ هذا يمالم. ـها  هبذا أخٞمؼ. إًمخ... ش. صالة ٓ وم٢مٟمف: » ىمقًمف
 قمغم سمف ُيت٩م أن اًمٌٞم٤من هذا سمٕمد ٕطمد ُم٤مًٓ  يدع ٓ اًمتح٘مٞمؼ، ذم هم٤مي٦م وهق

 .اًمقضمقب
ُؼ  اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك هلذا شمٜمٌف وم٘مد وًمذًمؽ:  هذه فم٤مهر: وم٘م٤مل اًمًٜمدي، اعمح٘مِّ

 إن: ي٘مقل قمٜمٝم٤م يٛمٜمع ُمـ ومٚمٕمؾ. اإلُم٤مم ضمٝمر وًمق  ،﴾اًمَٗم٤محِت٦َم﴿: سمـ اًم٘مراءة إسم٤مطم٦م اًمرواي٦م

 ُمٗم٘مقدة: اًمن طم٤مل اعمٕم٤مرو٦م أن خيٗمك وٓ. اًمتٕم٤مرض قمٜمد اإلسم٤مطم٦م قمغم ُم٘مدم اًمٜمٝمل

ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ىمراءة إمم وهمػمهؿ اعمِم٤ميخ وسمٕمض حمٛمد ُم٤مل وهلذا فم٤مهر: همػم طمٞمٜمئذٍ  وم٤معمٜمع

 .ـها. إطمقط أنف ورأى ،شحمٛمد ُمقـم٠م ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم ورضمحف اًمن، طم٤مل
 اإلسم٤مطم٦م سمؾ اإلسم٤مطم٦م: قمغم سمؾ - اًمقضمقب قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن صم٧ٌم وإذ

 اًمث٤مٟمٞم٦م طمجتٝمؿ وهق - قم٤ٌمدة طمدي٨م أن قمغم ذًمؽ سمٕمد هق دل :- اعمرضمقطم٦م

 واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم - سمٖمػمه ظم٤مص هق سمؾ اعم٘متدي: يِمٛمؾ ٓ - اًمقضمقب قمغم وإظمػمة

 وإٟمم سم٘مراءَت٤م، ًمف اًمرظمّم٦م ُمع قمٚمٞمف:ش اًمَٗم٤محِت٦َم» إجي٤مب ُمـ اعم١مشمؿ اؾمتثٜمك ىمد ٕنف :-

 ارشمٗمٕم٧م: أهن٤م ًمٜم٤م واًمٔم٤مهر ارشمٗمٕم٧م؟ أم سم٤مىمٞم٦م فمٚم٧م هؾ اًمرظمّم٦م: هذه ذم اًمٜمٔمر يٌ٘مك

 ًمديٜم٤م ٟمص ٓ أنف ٟمٕمؽمف يمٜم٤م وإن وٟمحـ اًمٙمت٤مب، ذم هذا سمٕمد اًمذي احلدي٨م سمدًمٞمؾ

 وم٢من قمٚمٞمف: اًمتٕمٚمٞمؼ سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا قمـ اًمقرود ُمت٠مظمر أنف قمغم يدل

 قمٚمٞمف يٙمقن أن اعمٕم٘مقل ُمـ ًمٞمس ٕنف ذًمؽ: ي٘متيض اًمرضمٞمح واًمرأي اًمّمحٞمح، اًمٜمٔمر

 خي٤مًمٗمقٟمف: صمؿ إُمر، اسمتداء ذم وراءه اًم٘مراءة قمـ اًمّمح٤مسم٦م هنك واًمًالم اًمّمالة
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 وهؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يّمدر أن ضمداً  سمٕمٞمد هذا! وهمػمه٤مش اًمَٗم٤محِت٦َم» وراءه ومٞم٘مرؤون

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يتٚمقن ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 .﴾َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب 
 قمٚممئٜم٤م ىمقل وضمف هق هذا وًمٕمؾ اًمرظمّم٦م، سمٕمد يم٤من اًمٜمٝمل أن سمذًمؽ ومث٧ٌم  

 ،- ٟمًخف شمقضمٞمف ذم يمالُمٝمؿ ُمـ رء قمغم أىمػ مل يمٜم٧م وإن - احلدي٨م هذا سمٜمًخ

 أوًٓ  ومٜمٝم٤مهؿ سمذًمؽ: يٗم٤مضمئٝمؿ ومل اًمٜمٝمل، ذم شمدرج ىمد واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ويٙمقن

 ىمقًمف سمٛم٘مت٣م وذًمؽ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة قمـ هن٤مهؿ صمؿ  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم: »سمـ إٓ وراءه اًم٘مراءة قمـ

 .﴾شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم

 وي١ميدش. ظم٤مص٦م شمًٛمع اًمتل اًم٘مراءة قمغم قمٜمدٟم٤م ومٝمذا: »اًم٘مديؿ ذم اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل 

 ىمراءة ومًٛمع اًمّمالة، ذم ي٘مرأ  اهلل رؾمقل يم٤من: ُم٤مهد ىم٤مل يمم أي٦م: ٟمزول ؾم٥ٌم ذًمؽ

 .﴾َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: ومٜمزًم٧م إنّم٤مر: ُمـ ومتك
 .وهمػمهش 0/177» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف
ىمقال، ُمـ ذًمؽ همػم ٟمزوهل٤م ؾم٥ٌم ذم ىمٞمؾ وىمد  أبق سمٞمٜمف يمم أرضمُحٝم٤م: ذيمرٟم٤م ُم٤م وًمٙمـ ٕا

ط وىمدش. 121 - 77 صش »اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت  اًمٙمت٤مب هذا ذم اًم٘مقل سًم

 187» ومراضمٕمف .يمت٤مب ذم دمده ٓ سمم إٟمّم٤مف: ُمع ًمٗم٘مٝمف، وحت٘مٞم٘م٤مً  خترجي٤ًم، احلدي٨م هذا قمغم

 ش.011 -
 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتح٘مٞمؼ ذم وُمثٚمف. اًمٌح٨م هذا ذم ذيمرٟم٤م ُم٤م سمٕمض ُمٜمف اؾمتٗمدٟم٤م وىمد

 صحٞمح قمغم اًم٤ٌمري ومٞمض» يمت٤مسمف ذم ًمٙمِمٛمػمي ا أنقر حمٛمد اًمِمٞمخ اًمٕمالُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ذم هم٤مي٦م وم٢مٟمف يمالُمف: ًمٜم٘مٚم٧م اًمٌح٨م: يٓمقل أن وًمقٓ  ،ش082 - 0/071ش »اًمٌخ٤مري

ه ٓ ضمديد رء وومٞمف اًمتح٘مٞمؼ،  ذًمؽ قمـ ذيمرٟم٤مه ومٞمم ًمٙمـ اعمٕمرووم٦م، اًمٙمت٥م ذم شمرا

 اًمٙمِمٛمػمي هق وأفمٜمف هذا، اًمٙمِمٛمػمي يمالم ظمالص٦م يم٤من ويمالُمف يمٗم٤مي٦م، اعمح٘مؼ

 همػم إًمٞمف ُمٜمًقسم٤مً  اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمٕمض ذم قمٜمدي ُمٕمٚم٘م٤مً  يمالُمف وضمدت ًمٙمٜمل ٟمٗمًف،

. أقمٚمؿ واهلل. اعمذيمقر هذا يمت٤مسمف ذم أنف فمٜمل وهم٤مًم٥م ُمّمدره، أن أذيمر وٓ ُمًٛمك،

 .أدًمتٝم٤م ذيمر ىمري٤ٌمً  ومٞم٠ميت إظمرى: اعمذاه٥م وأُم٤م
 ([1/407) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 
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 اإلمام خؾػ الؼراءة عـ الـفل

 صالةٍ  ُمـ اٟمٍمف» طمٞمٜمم وذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة قمـ ط هن٤مهؿ صمؿ 

 أطمد ُمٜمٙمؿ ُمٕمل ىمرأ  هؾ: »وم٘م٤مل  ،شاًمّمٌح صالة أهن٤م: رواي٦م وذم» سم٤مًم٘مراءة ومٞمٝم٤م ضمٝمرَ 

 .!شآٟمٗم٤ًم؟
 .!شُأن٤مَزع؟ زم ُم٤م: أىمقل إين: »وم٘م٤مل! اهلل رؾمقل ي٤م أن٤م ٟمٕمؿ:: رضمؾ وم٘م٤مل

 ومٞمف ضمٝمر ومٞمم ط اهلل رؾمقل ُمع اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك:[ هريرة أبق ىم٤مل]

ءة ط اهلل رؾمقل  أنٗمًٝمؿ ذم وىمرؤوا] ،ط اهلل رؾمقل ُمـ ذًمؽ ؾمٛمٕمقا  طملم سم٤مًم٘مرا

 .[اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ٓ ومٞمم ّهاً 

 وىمد. قمٚمٞمٝم٤م وُأهَم٤مًَم٥ُم  اًم٘مراءة ذم ُأَداظَمُؾ : ُمٕمٜم٤مه: »اخلٓم٤ميب ىم٤ملش: ُأن٤مزع:» ىمقًمف

 .شاًمٜمِّدام ذم اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزقم٦م وُمٜمف واعمٜم٤موسم٦م: اعمِم٤مريم٦م سمٛمٕمٜمك اعمٜم٤مزقم٦م شمٙمقن
 اٟمتٝم٤مئٝمؿ سمدًمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م: وهق أظمر، اعمٕمٜمك: اعم٘م٤مم هذا ذم وإن٥ًم: ىمٚم٧م

 .وم٘مط اعمداظمٚم٦م قمـ ٟٓمتٝمقا  إول: اعمٕمٜمك أنف ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  وًمق. اًم٘مراءة قمـ
 مجٝمقر وهؿ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمٜمع إمم ذه٥م ُمـ سم٤محلدي٨م اطمت٩م

 احلدي٨م: أصح٤مب أيمثر اظمتٞم٤مر وهق ،- ؾمٌؼ يمم - وهمػمهؿ اًمثالصم٦م، يم٤مٕئٛم٦م اًمٕمٚممء:

 ٕن ذًمؽ: قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن وهمػممه٤م واًمٌٞمٝم٘مل هق ذيمر ًمٙمـ اًمؽمُمذي، ىم٤مل يمم

 وراء ﴾اًمَٗم٤محِت٦َم﴿ ىمراءة ذم ؾمئؾ أنف قمٜمف صح ىمد احلدي٨م هذا روى اًمذي هريرة أب٤م

 .ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ : وم٘م٤مل اإلُم٤مم؟

 قمغم دآً  يم٤من أو صم٤مسمت٤ًم، احلدي٨م يم٤من ومٚمق. وهمػمه  ،ش12 - 0/9» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 .ذًمؽ سمخالف أومتك ح٤م اعمٜمع:
 اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜمـ ُمـ يمثػم رد ُمٜمٝم٤م ًمٚمزم صحٞمح٦م: احلج٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم قمغم خيٗمك ٓ يمم اعمٙم٤من، هذا ذم أوردوه٤م اًمذيـ هؿ خي٤مًمٗمٝم٤م ُمـ أول وًمٙم٤من
 قمٜمف صح وم٘مد: ذًمؽ قمغم ُمث٤مًٓ  وإًمٞمؽ. اظمتالومٝمؿ قمغم اًمٕمٚممء قمٜمد آؾمتدٓل سمٓمرق
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ىْمف، أطمديمؿ: إٟم٤مء ذم اًمٙمٚم٥م وًمغ إذا: »ىم٤مل أنف ط  .شُمرات ؾمٌع ًمٞمٖمًٚمف صمؿ ومٚمػُمِ
 .وهمػممه٤م واًمٜم٤ًمئل، ُمًٚمؿ، أظمرضمف
 ُمـ سم٤مًمٖمًؾ يٗمتل يم٤من أنف قمٜمف صم٧ٌم صمؿ هريرة، أبق احلدي٨م هذا روى وممـ

 اسمـ شمٕم٘م٥م وًمذًمؽ ًم٘مقاقمدهؿ، خم٤مًمػ ٕنف اجلٛمٝمقر: سمف ي٠مظمذ ومٚمؿ صمالصم٤ًم، وًمقهمف

 روى إذا اًمراوي أن: واعمحدصملم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م:» سم٘مقًمف هٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل اًمؽميممين

 ذم ضمرطم٤مً  رأجف يٙمقن وٓ رأى، ح٤م ٓ روى، ح٤م اًمٕمؼمة يم٤من ظم٤مًمػ: صمؿ طمديث٤مً 

 .اٟمتٝمك!ش. اعمرومقع؟ طمديثف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  هريرة أيب ومتقى شمٙمقن ومٙمٞمػ احلدي٨م:
 اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م قمغم ىمقي اقمؽماض أنف يمم قمٚمٞمف، هلؿ ضمقاب ٓ ىمقي اقمؽماض وهذا

 ذًمؽ قمغم ومٞمٚمزمش. سمٛمرويف ٓ اًمراوي سمرأي اًمٕمؼمة: » وم٘م٤مًمقا  اًم٘م٤مقمدة: هذه ذم اجلٛمٝمقر ظم٤مًمٗمقا 

 .سمف وي٠مظمذوا ،- ذيمرٟم٤م يمم - سمخالومف هريرة أيب إلومت٤مء سم٤محلدي٨م: آطمتج٤مج َيَدقمقا  أن
: هريرة أيب ىمقل ُيٛمؾ سم٠من -ش 107» احلًٜم٤مت أبق صٜمع يمم - ذًمؽ قمـ اجلقاب وأُم٤م

 ومٚمٞمس: سمف إًمزام وٓ وُمرويف، رأجف سملم شمٕم٤مرض ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اًمني٦م، قمغم. ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ 

 ؾم٠مخف اًم٤ًمئؾ أنش 0/166ش »اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» و  ،ش8ش »اًمٌخ٤مري ضمزء» ذم صم٧ٌم ٕنف سمٌمء:

 إذا أصٜمع يمٞمػ! هريرة أب٤م ي٤م: ىمٚم٧م: اًمٕمالء أبق اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل: سمٚمٗمظ اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ

 .شم٘مدم سمم وم٠مضم٤مسمف سم٤مًم٘مراءة؟ ضمٝمر وىمد اإلُم٤مم، ُمع يمٜم٧م

 ذم ًمٞمس إذ هريرة، أيب سم٤مل قمغم خيٓمر ٓ ومٌمء اإلُم٤مم: ؾمٙمت٤مت قمغم محٚمف وأُم٤م
 .اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌمً  ذًمؽ سمٞم٤من وي٠ميتش. اًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٤مت اًمًٜم٦م

 وذم ىمقاقمدهؿ ذم أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمٚممء اوٓمراب أفمٝمر ىمد احلدي٨م هذا وم٢من وسم٤مجلٛمٚم٦م:

 ومٙم٤من ىمقاقمدهؿ: قمغم وًمٞمس سم٤محلدي٨م، أظمذوا وم٤محلٜمٗمٞم٦م عمذاهٌٝمؿ: شم٠مجٞمداً  ومروقمٝمؿ:

ًمقا  أن: أو ،- وهمػمه اًمقًمقغ طمدي٨م ردوا يمم - يردوه أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ  هذه ُيَٕمدِّ

 .احلؼ هق ح٤م اًم٘م٤مقمدة

 .- طمًٜم٤مشمف ُمـ وهل - احلًٜم٤مت أبق ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد
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 ًم٘م٤مقمدَتؿ، خم٤مًمػ هق سمم قمٜمف وأضم٤مسمقا  سمف، ي٠مظمذوا ومٚمؿ ذًمؽ: قمٙمًقا  واًمِم٤مومٕمٞم٦م

 وي٠مظمذوا هب٤م، ُمتٛمًٙملم ئمٚمقا : أو ضمقاهبؿ، ًمٞمّمحَّ  َيَدقمقه٤م أن: إُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٙم٤من

ـْ  ًَمِذيْمَرى َذًمَِؽ  ذِم  إِنَّ ﴿: و. اًمّمقاب وهق سم٤محلدي٨م، َ
ِ
 .﴾ىَمْٚم٥ٌم  ًَمفُ  يَم٤منَ  عم

 وىمد - ٟمزوهل٤م وؾم٥ٌم اًمذيمر، اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م هذا ُمذهٌٝمؿ اجلٛمٝمقر وأجد هذا،

 قمـ اؾمتٗم٤مض إٟمفش: »134 - 0/130ش »اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ وىم٤مل ،- آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 ذم ٟمزًم٧م أهن٤م قمغم اإلمج٤مع أمحد اإلُم٤مم وذيمر اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم ٟمزًم٧م أهن٤م اًمًٚمػ

 .شاجلٝمر طم٤مل اح٠مُمقم قمغم اًم٘مراءة دم٥م ٓ أنف قمغم اإلمج٤مع وذيمر ذًمؽ،
 .﴾شمُْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا  اًمُ٘مْرآنُ  ىمُِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف: ٟم٘مقل صمؿ
 .يٕمٛمٝمم أو اًمّمالة، همػم ذم اًم٘مراءة ذم أو اًمّمالة، ذم اًم٘مراءة ذم خيتص أن وم٢مُم٤م قم٤مم، ًمٗمظ

 ظم٤مرج آؾمتمع جي٥ُم  أنف اعمًٚمٛملم، ُمـ أطمد ي٘مؾ مل ٕنف ىمٓمٕم٤ًم: سم٤مـمؾ واًمث٤مين

 سمف، ي٠متؿ اًمذي اإلُم٤مم ىمراءة إمم اعمًتٛمع اؾمتمع وٕن. اًمّمالة ذم جي٥م وٓ اًمّمالة،

[ وذًمؽ] اًمّمالة، ظم٤مرج ي٘مرأ  ُمـ ىمراءة إمم اؾمتمقمف ُمـ أومم ُمت٤مسمٕمتف: قمٚمٞمف وجي٥م

 اًمت٘مديريـ: وقمغم. اًمٕمٛمقم ؾمٌٞمؾ قمغم وإُم٤م اخلّمقص، ؾمٌٞمؾ قمغم إُِم٤م: أي٦م ذم داظمؾ
 ذم إٓ سمذًمؽ يًٚمؿ واعمٜم٤مزع اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مإلٟمّم٤مت اح٠مُمقم أُمر قمغم داًم٦م وم٤مٔي٦م

 وهل اًم٘مرآن، أمش: اًمَٗم٤محِت٦َم» و اًم٘مرآن، ىمرئ إذا سم٤مإلٟمّم٤مت أُمرت وأي٦م  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 ذم يٜمزل مل اًمتل وهل اًم٘مرآن، ؾمقر أومْمؾ وهل صالة، يمؾ ذم ىمراءَت٤م ُمـ سمد ٓ اًمتل

 يٙمقن أن ومٞمٛمتٜمع ُمثٚمٝم٤م: اًمٗمرىم٤من ذم وٓ اًمزسمقر، ذم وٓ اإلٟمجٞمؾ، ذم وٓ اًمتقراة،

 ىمراءَت٤م أن ُمع وقمٛمقُمٝم٤م، أي٦م ًمٗمظ إـمالق ُمع دوهن٤م، همػمه٤م إمم آؾمتمع سم٤مٔي٦م اعمراد

 .وأؿمٝمر أيمثر
 آؾمتمع، ُمـ أومْمؾ ىمراءَت٤م ًمٙمقن يٕمدل إٟمم ىمراءَت٤م، إمم اؾمتمقمٝم٤م قمـ واًمٕم٤مدل

 دون سم٤مٓؾمتمع اعم١مشمؿ أُمرت واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب وم٢من واإلمج٤مع: ًمٚمٜمص خم٤مًمػ همٚمط وهذا

 زاد ُم٤م ىمراءة ُمـ أومْمؾش اًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتمقمف أن قمغم ُمتٗم٘م٦م وإُم٦م اًم٘مراءة،

 ىمراءة ًمٙم٤من ًم٘مراءشمف: آؾمتمع ُمـ أومْمؾ اإلُم٤مم ي٘مرؤه ح٤م اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق. قمٚمٞمٝم٤م
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 ش.اًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م ىمراءشمف ُمـ أومْمؾ اح٠مُمقم
 قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ًمٔمٜمف :شاًمَٗم٤محِت٦َم» ذم ٟم٤مزع ُمـ ٟم٤مزع وإٟمم أطمد، ي٘مٚمف مل وهذا

 .ُمًتح٦ٌم أو اح٠مُمقم،

سمف:  ُمٜمٝم٤م: أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتمع ُيّمؾ سم٤مًم٘مراءة ًمف احل٤مصٚم٦م اعمّمٚمح٦م أن وضمقا

 ُمـ أومْمؾ هق ُم٤م سم٤مٓؾمتمع ًمف ُيّمؾ أنف ومٚمقٓ  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ح٤م اؾمتمقمف سمدًمٞمؾ

 واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب دلَّ  ومٚمم. اًم٘مراءة: وهق إُمريـ أومْمؾ يٗمٕمؾ أن إومم ًمٙم٤من اًم٘مراءة:

 أومْمؾ ًمف ُيّمؾ اعمًتٛمع أن قمغم[ دل] اًم٘مراءة: ُمـ أومْمؾ آؾمتمع أن قمغم واإلمج٤مع

 أن جيقز ومال وطمٞمٜمئذٍ  وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ذم ُمقضمقد اعمٕمٜمك وهذا ًمٚم٘م٤مرئ، ُيّمؾ مم٤م

 يمم ىمراءة: ًمف اإلُم٤مم ىمراءة احل٤مل هذه ذم أنف وصم٧ٌم إقمغم، قمـ وُيٜمٝمك سم٤مٕدٟمك، ي١مُمر

 ذًمؽ وذم سم٢مطم٤ًمن، هلؿ واًمت٤مسمٕملم اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ واخلٚمػ اًمًٚمػ مج٤مهػم ذًمؽ ىم٤مل

 .شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ اعمٕمروف احلدي٨م
 ُمرؾمالً  رووه اًمث٘م٤مت إئٛم٦م أيمثر وًمٙمـ وُمًٜمدًا، ُمرؾمالً  روي احلدي٨م وهذا

 ُمًٜمدًا، ُم٤مضمف اسمـ ورواه سمٕمْمٝمؿ، وأؾمٜمده ،ط اًمٜمٌل قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ

 ُمـ اًمٕمٚمؿ أهؾ مج٤مهػم سمف وىم٤مل واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن فم٤مهر قمْمده ىمد اعمرؾمؾ وهذا

 سم٤مشمٗم٤مق سمف ُيت٩م اعمرؾمؾ هذا وُمثؾ اًمت٤مسمٕملم، أيم٤مسمر ُمـ وُمرؾِمٚمف واًمت٤مسمٕملم، اًمّمح٤مسم٦م

 .وهمػمهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م
 .اعمرؾمؾ هذا سمٛمثؾ آطمتج٤مج ضمقاز قمغم اًمِم٤مومٕمل ٟمص وىمد
 هذا وٕن ىم٤مـمٕم٦م، دًٓم٦م اًم٘مرآن قمٚمٞمف دل أُمر اإلُم٤مم ىمراءة إمم آؾمتمع أن ومتٌلم

 سمف ُيّمؾ سمم اًم٘مرآن ذم سمٞم٤مهن٤م ومٙم٤من إُم٦م: إًمٞمٝم٤م حتت٤مج اًمتل اًمٔم٤مهرة إُمقر ُمـ

 .اًم٘مرآن سمٛمقاوم٘م٦م اًمًٜم٦م وضم٤مءت اعم٘مّمقد،
 ُم٤م سمٜمحق إي٤مه شمْمٕمٞمٗمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم ورد وىمقاه، قمٚمٞمف، ٟمتٙمٚمؿ اًمذي احلدي٨م هذا ذيمر صمؿ

: ىم٤مل صمؿ ،-  هٜم٤مك قمٚمٞمف يمالُمف وؾمٜمٕمٚمؼ - سمٕمده أيت احلدي٨م أجْم٤مً  ؾم٤مق صمؿ آٟمٗم٤مً، ذيمرٟم٤م

 ُمع ي٘مرأ  أن إُم٤م: أُمريـ أطمد ًمٚمزم اح٠مُمقم: قمغم واضم٦ٌم اجلٝمر ذم اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م ومٚمق: وأجْم٤مً »
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 ٓ أنف اًمٕمٚممء سملم ٟمزاقم٤مً  ٟمٕمٚمؿ ومل. ي٘مرأ  طمتك ًمف يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م أن وإُم٤م اإلُم٤مم،

 قمٜمٝم٤م ُمٜمٝمل ُمٕمف وىمراءشمف همػمه٤م، وٓش اًمَٗم٤محِت٦َم» اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم جي٥م

 ىمراءة يم٤من ًمق: ٟم٘مقل سمؾ اجلٝمر: طم٤مل ذم ُمٕمف اًم٘مراءة قمٚمٞمف دم٥م ٓ أنف ومث٧ٌم واًمًٜم٦م، سم٤مًمٙمت٤مب

 يًتح٥م وٓ اح٠مُمقم، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م أن ًمإلُم٤مم ٓؾمتح٥م ُمًتح٦ٌم: اجلٝمر طم٤مل ذم اح٠مُمقم

 وأمحد، طمٜمٞمٗم٦م، وأيب ُم٤مًمؽ، ُمذه٥م وهذا اًمٕمٚممء، مج٤مهػم قمٜمد اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم

 أطمد ٟم٘مؾ وٓ اح٠مُمقُمقن، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م يٙمـ مل ط اًمٜمٌل أن ذًمؽ ذم وطمجتٝمؿ وهمػمهؿ،

ومتت٤مح شمٙمٌػمة سمٕمد ؾمٙمقشمفش اًمّمحٞمح» ذم قمٜمف صم٧ٌم سمؾ قمٜمف: هذا  .ٓا
 اًم٘مراءة، سمٕمد وؾمٙمت٦م اًم٘مراءة، أول ذم ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤مٟم٧م أنفش: اًمًٜمـ» وذم

 سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن روي وىمد  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة شمتًع ٓ ًمٚمٗمّمؾ: ًمٓمٞمٗم٦م وهل

 ومٛمـ ؾمٙمت٤مت، أرسمع وٓ ؾمٙمت٤مت، صمالث ًمف يم٤من أنف ُمٜمٝمؿ أطمد ي٘مؾ ومل  ،شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 ُمـ أطمد قمٜمف يٜم٘مٚمف مل ىمقًٓ  ىم٤مل وم٘مد أرسمٕم٤ًم: أو ؾمٙمت٤مت، صمالث ط اًمٜمٌل قمـ ٟم٘مؾ

َٓ ﴿: ىمقًمف قم٘م٥م اًمتل واًمًٙمت٦م اعمًٚمٛملم، ٤مًمِّلمَ  َو  اًمتل اًمًٙمت٤مت ضمٜمس ُمـ. ﴾اًمْمَّ

 ذم ي٘مرأ  أنف اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ي٘مؾ ومل ؾمٙمقشم٤ًم، يًٛمك ٓ هذا وُمثؾ أي، رؤوس قمٜمد

 .هذا ُمثؾ
 أي، رؤوس قمٜمد اًمًٙمقت قم٘م٥م ي٘مرأ  أصح٤مسمٜم٤م ُمـ أدريمٜم٤م ُمـ سمٕمض ويم٤من

  احلَْٛمدُ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 .﴾اًمَٕم٤معَم

  احلَْٛمدُ ﴿: ىم٤مل 
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ىم٤مل وم٢مذا. ﴾اًمَٕم٤معَم تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .﴾َٟم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ىم٤مل  تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ  .اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ي٘مٚمف مل وهذا. ﴾َٟم

 وإن أي، رؤوس قمغم اًمقىمقف جي٥م ٓ أنف: وهق ؾمٌؼ: ُم٤م هذا قمغم َوَيِردُ : ىمٚم٧م

 سمٕمض ذم شمرظمّم٤مً  إُم٤م ذًمؽ: اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ٓ ىمد وًمٙمـ ؾمٌؼ، ح٤م ُمًتح٤ًٌم: يم٤من

 طمتك ،- اًمزُم٤من هذا أئٛم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م هق يمم - إن٤مم ظمػم سمًٜم٦م ضمٝمالً  وإُم٤م إطمٞم٤من،

 سمٕمْمٝم٤م ي٘مع أن سمد ومال سمتمُمٝم٤م، ومٞمٝم٤م أي٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ٓ ؾمٙم٧م: وًمق

 .اًم٘مرآين اًمٜمص خم٤مًمٗم٦م ذم اًمقىمقع ُمـ ُمٜم٤مص ومال ي٘مرأ: واإلُم٤مم
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 احلًـ ؾممع وذم. ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ رواي٦م ُمـ هق اًمًٙمتتلم وطمدي٨م

 ؾمٛمرة: قمـ سم٤محلًـ ُيت٩م وُمـش: »1/73ش »اًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل ظمالف: ُمٜمف

 .شهبذا ُيت٩م

 ؾم٤مق أن سمٕمد - اًمدارىمٓمٜمل ىم٤مل وىمد. إطم٤مدي٨م سمٕمض ُمٜمف ؾمٛمع أنف واًمراضمح

 :-ش 108» احلدي٨م هذا
 طمدي٨م وهق واطمدًا، طمديث٤مً  ُمٜمف ؾمٛمع وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ؾممقمف ذم خمتٚمػ احلًـ»

 .شاًمٕم٘مٞم٘م٦م
 واإلرؾم٤مل: سم٤مًمتدًمٞمس ُمِمٝمقر: - اًمٕمٚمؿ ذم وُمٜمزًمتف ضمالًمتف قمغم - واحلًـ: ىمٚم٧م

 سمم إٓ وهمػمه، ؾمٛمرة قمـ طمديثف ُمـ سمٌمء ُيت٩م ٓ أن شم٘متيض احلديثٞم٦م وم٤مًم٘مقاقمد وًمذًمؽ

 اًمًٜم٦م يمت٥م ُمـ ًمدي ومٞمم - احلدي٨م هذا ـمرق مجٞمع شم٠مُمٚم٧م وىمد سم٤مًمتحدي٨م، ومٞمف سح

مقمف ُمٍمح همػم ُمٕمٜمٕمٜم٤ًم: إٓ أضمده ومٚمؿ :- اعمٓمٝمرة  ًمف أضمد أن ضمٝمدت وىمد ؾمٛمرة، ُمـ ًمف سًم

 - طمًٜمف وإن قمٜمدي، طمج٦م همػم ومٝمق وًمذًمؽ. أضمد ومٚمؿ :- وٕمػ ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمق - ؿم٤مهداً 

دت وًمذًمؽ! وهمػمه اًمؽمُمذي  حمؾ ذم ومٞمف اوٓمرب ىمد احلدي٨م أن قمغم ُمٜمف، اًمٙمت٤مب ضمرَّ

 اقمٚمؿ: سم٤مظمتّم٤مر ذًمؽ شمقوٞمح وإًمٞمؽ ،- ذًمؽ إمم اإلؾمالم ؿمٞمخ أؿم٤مر يمم - اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

 وأؿمٕم٨م وىمت٤مدة، قُمٌٞمد، سمـ يقٟمُس: وهؿ اًمث٘م٤مت: ُمـ أرسمٕم٦م احلًـ قمـ رواه احلدي٨م أن

 أن إٓ اًمريمقع، ىمٌؾ اًم٘مراءة: سمٕمد حمٚمٝم٤م أن قمغم مجٞمٕم٤مً  اشمٗم٘مقا  وىمد اًمٓمقيؾ، ومُحٞمد احلُْٛمراين،

 .اًمريمقع ىمٌؾ إهن٤م: قمٜمٝمم وم٘مٞمؾ ذًمؽ: ذم قمٚمٞمٝمم اظمتٚمػ وىمت٤مدة يقٟمس
 مل اًمتل ومحٞمد أؿمٕم٨م رواي٦م أن ؿمؽ وٓ. اًمًقرة ىمٌؾ :شاًمَٗم٤محِت٦َم» سمٕمد إهن٤م: وىمٞمؾ

 .ذًمؽ قمغم رواي٦م ذم أظمران واوم٘مٝمم وىمد ؾمٞمم ٓ وأومم: أصح ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمم خيتٚمػ
 شمٕمٚمٞم٘م٤مشمٜم٤م» و اًم٘مٞمؿ، ٓسمـش اًمّمالة» رؾم٤مًم٦م ُمراضمٕم٦م ومٕمٚمٞمف اًمتٗمّمٞمؾ: ؿم٤مء وُمـ

 .شاعمٕم٤مد زاد» يمت٤مسمف قمغمش اجلٞم٤مد

 شمتًع ؾمٙمت٦مً  يًٙم٧م يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم: »اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل صمؿ

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من :شاًمَٗم٤محِت٦َم» ًم٘مراءة  هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمم ٟم٘مٚمف، قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا
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142 

 إُم٤م ظمٚمٗمف:ش اًمَٗم٤محِت٦َم» ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤من ومٚمق وأجْم٤مً  يٙمـ، مل أنف قُمٚمؿ أطمد:

ومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م: ذم وإُم٤م إومم، اًمًٙمت٦م ذم  ٟم٘مٚمف: قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقا

 ي٘مرؤون اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد قمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ

 وقمٛمٚمف: سمٕمٚمٛمف اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ُمنموقم٤ًم: يم٤من ًمق ذًمؽ أن ُمع! ؟شاًمَٗم٤محِت٦َم»

 .سمدقم٦م أنف ومُٕمٚمؿ
ٜمقن وهلذا اح٠مُمقُملم: اؾمتمع: سم٤مجلٝمر وم٤معم٘مّمقد وأجْم٤ًم:  ذم اإلُم٤مم ىمراءة قمغم ي١مُمِّ

 ٓ ىمقم قمغم ي٘مرأ  أن ُأُِمرَ  وم٘مد سم٤مًم٘مراءة، قمٜمف ُمِمٖمقًملم يم٤مٟمقا  وم٢مذا اًمن، دون اجلٝمر

 ٓ ُمـ وخيُٓم٥م حلديثف، يًتٛمع ٓ ُمـ ُيدث ُمـ سمٛمٜمزًم٦م وهق ًم٘مراءشمف، يًتٛمٕمقن

 اًمذي ُمثؾ: »احلدي٨م ذم ُروي وهلذا اًمنميٕم٦م: قمٜمف شمتٜمزه ؾَمَٗمفٌ  وهذا خلٓمٌتف، يًتٛمع

 ي٘مرأ  يم٤من إذا ومٝمٙمذاش »*ش. أؾمٗم٤مراً  ُيٛمؾ احلمر يمٛمثؾ خيٓم٥م: واإلُم٤مم يتٙمٚمؿ،

 .سم٤مظمتّم٤مر اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم ـهاش. قمٚمٞمف ي٘مرأ  واإلُم٤مم
 .اهلل رمحف واعمٕم٘مقل اعمٜم٘مقل قمٚمؿ ذم يمٕمٌف قمٚمق قمغم يدل مم٤م وهق

 قمـ اًمٜمٝمل قمغم اًمذيمر اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مٔي٦م آطمتج٤مج قمٚممئٜم٤م سملم اؿمتٝمر ىمد أنف واقمٚمؿ

ش: 1/031ش »اًمٗمتح» ذم اهلَُمم اسمـ ىم٤مل اًمني٦م: ذم طمتك اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة شمرك

 سمٙمؾ ومٞمٕمٛمؾ. واًمًٙمقت آؾمتمع،: أُمران اعمٓمٚمقب أن سم٤مٔي٦م آؾمتدٓل وطمّمؾ»

 اًمًٙمقت ومٞمج٥م إـمالىمف، قمغم ومٞمجري ٓ:: واًمث٤مين اجلٝمري٦م، خيص: وإول ُمٜمٝمم،

 .شُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مراءة قمٜمد
 إُمر أن وهق ٟمٔمر: وومٞمفش: 123» سم٘مقًمف اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق شمٕم٘مٌف وىمد

 هق سمؾ ،- فم٤مهر هق يمم - ُمٕمٚمؾ همػم شمٕمٌدي٤مً  أُمراً  ًمٞمس واًمًٙمقت اًم٘مرآن سم٤مؾمتمع

 واًم٘مراءة اخلٓم٦ٌم، قمٜمد اًمًٙمقت يمقضمقب واعمٕمٚمٚملم: اًم٘م٤مئًلم سم٢ممج٤مع ُمٕمٚمؾ طمٙمؿ

 اًم٘مرآن يمقن إٓ :- اًمت٠مُمؾ سمٕمد وًمق - قمٚم٦م ًمف شمٔمٝمر وٓ ذًمؽ، وٟمحق اًمّمالة، ظم٤مرج

 أن  اعمٕمٚمقم وُمـ. واإلٟمّم٤مت آؾمتمع سمدون ُيّمؾ ٓ وهق واًمت٠مُمؾ، ًمٚمتدسمر ُمٜمزًٓ 

 ومٞمج٥م اًمتدسمر: اعم٘متديـ قمغم ومٞمٚمزم ضمٝمراً، اإلُم٤مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  اًمتل سم٤مجلٝمري٦م: ظم٤مص هذا

 .اإلٟمّم٤مت قمٚمٞمٝمؿ
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ً، إٓ ي٘مرأ  ٓ وم٤مإلُم٤مم اًمني٦م: ذم وأُم٤م  ومال اعم٘متديـ: ِصمخ ي٘مرع ٓ سمحٞم٨م ها

 ًمقضمقب ئمٝمر ومال :- ُمٜمّمتلم يم٤مٟمقا  وإن - ومٞمٝم٤م هلؿ اًمتدسمر ُيّمؾ أن يٛمٙمـ

 .سمف ُمٕمتد وضمف ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمقت

 اعمٕم٘مقل، سم٤مًمدًمٞمؾ ُمٓم٤مًم٥م: ُمٕم٘مقل همػم شمٕمٌدي أُمر اًمًٙمقت وضمقب سم٠من واًم٘مقل

 اظمتّم٤مصٝم٤م وقمدم اعمذيمقرة، أي٦م سمٕمٛمقم أظمذوا وهمػمهؿ أصح٤مسمٜم٤م ُمـ يمثػماً  أن قمغم

قمقا  طمتك اح٠مثقرة: سم٤معمقارد  - اًمّمالة ظم٤مرج وًمق - ُمٓمٚم٘م٤مً  اًم٘مرآن ؾممع يمقن قمٚمٞمف وَمرَّ

 ذم إول واًمًٙمقت: آؾمتمع، - أُمريـ ومٞمٝم٤م اح٠مُمقر يم٤من ومٚمق يمٗم٤مي٦م، أو قملم ومرض

 ظم٤مرج قمٜمده اًم٘مرآن ي٘مرأ  ُمـ ؾمٙمقت سمقضمقب ي٘م٤مل أن ًمزم :- اًمن ذم واًمث٤مين اجلٝمر،

ً: اًمّمالة  .ـها. ٟمزاع سمال اإلمج٤مع ظمالف وهق قمٞمٜم٤ًم، أو يمٗم٤مي٦م ها

ُمر سمٕمد سم٤مٓؾمتمع شمٕم٤ممم أُمر وإٟمم  .وأؾمٛمع أىمرأ : ىم٤مئؾ ي٘مقل ىمد ٕنف سم٤مإلٟمّم٤مت: ٕا
 سم٤مًمًٌح٦م، اهلل يذيمرون شمراهؿ وم٢مٟمؽ اجلٛمٕم٦م: ظمٓم٦ٌم ذم اعمتزهديـ سمٕمض يٗمٕمٚمف يمم

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿: و! وٟم٘مرأ  ٟمًٛمع ٟمحـ: ًم٘م٤مًمقا  ؾم٠مختٝمؿ: وًمق ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُمِّ

 .﴾ضَمْقومِفِ 
. زم فمٝمر ُم٤م هذا. سم٤مإلٟمّم٤مت إُمرَ  سم٤مٓؾمتمعِ  إُمرَ  ُيْتٌعَ  أن احلٙمٛم٦م ُمـ ومٙم٤من

 .أقمٚمؿ واهلل

 ([1/446) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 بف آئتامم متام مـ اإلمام لؼراءة اإلكصات

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »وم٘م٤مل سمف: آئتمم مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت وضمٕمؾ 

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا ومٙمؼموا، يمؼم: وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ
 وم٘مراءة إُم٤مم: ًمف يم٤من ُمـ: »وم٘م٤مل وراءه: اًم٘مراءة قمـ ُُمْٖمٜمَِٞم٤مً  ًمف آؾمتمع ضمٕمؾ يمم

 .اجلٝمري٦م ذم هذا  ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم
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140 

 ًم٘مراءة آؾمتمع وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م ذم ؾم٤مسم٘م٤مً  اعمذيمقرة يم٤مٔي٦م احلدي٨م وهذا     

 سمٕمٛمقُمف يِمٛمؾ - يمٝمل - وهق ،- خيٗمك ٓ يمم - ُمٜمٝم٤م أقمؿ وًمٙمٜمف اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن

ش. اًمَٗم٤محِت٦َم» قمدا سمم ذيمرهؿ ؾمٌؼ ممـ وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ظمّمف وىمد وهمػمه٤م،ش اًمَٗم٤محِت٦َم»

 قمغم سمف اطمتجقا  اًمذي احلدي٨م أن ؾمٌؼ ومٞمم ذيمرٟم٤م وىمد ىمراءَت٤م، سمقضمقب وىم٤مًمقا 

 سمٞم٤مٟمف ؾمٚمػ يمم - اعمرضمقطم٦م واإلسم٤مطم٦مِ  اإلسم٤مطم٦ِم، قمغم سمؾ ذًمؽ: قمغم يدل ٓ اًمقضمقب

 .- اًمٙمِمٛمػمي قمـ

 ىمراءة سمجقاز خيّمص وم٢مٟمم اًمتخّمٞمص: إمم اعمّمػم ُمـ سمد ٓ يم٤من وم٢مذا وطمٞمٜمئذٍ 

زاً ش اًمَٗم٤محِت٦َم»  اًمٜمٝمل وسملم اجلقاز هذا سملم وم٤مًمت٤ٌميـ وطمٞمٜمئذٍ  سمقضمقهب٤م، ٓ ُمرضمقطم٤ًم: ضمقا

 وهذا ًمإلُم٤مم، وآؾمتمع اًم٘مراءة شمرك اًمٜمتٞمج٦م ٕن يًػٌم: واحلدي٨م أي٦م ُمـ اعمًتٗم٤مد

 .اعمٓمٚمقب هق
 اجلقاز طمدي٨م أن سمٞمٜم٤م ىمد وًمٙمٜمٜم٤م اجلٛمع، ُمذه٥م ٟمذه٥م أن أردٟم٤م إن ي٘م٤مل: هذا

 أن اإلؾمالم ؿمٞمخ أجْم٤مً  وسملم أي٦م، ٟمزول وسم٥ًٌم هريرة أيب سمحدي٨م ُمٜمًقخ

 صدد ذم ٟمحـ اًمذي - احلدي٨م قمـ ومٞم٘م٤مل قمٛمقُمٝم٤م: قمغم أي٦م سم٘م٤مء قمغم يدل آقمت٤ٌمر

 .ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ ُم٤م - قمٜمف اًمٙمالم
 طمٙمٛم٦م يٌلم وهذا: »ىم٤مل سم٤محلدي٨م: اعمتٕمٚمؼ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم سم٘مٞم٦م أن وإًمٞمؽ

 إومٕم٤مل، ذم طمتك همػمه٤م قمغم ُم٘مدُم٦م إلُم٤مُمف ُمت٤مسمٕمتف وأن اح٠مُمقم، قمـ اًم٘مراءة ؾم٘مقط

 اًمقشمر، قم٘م٥م شمِمٝمد صالشمف: ُمـ وشمر ذم أدريمف وإذا ُمٕمف، ؾمجد ؾم٤مضمدًا: أدريمف وم٢مذا

 سمف جي٥م آئتمم أن قمغم ومدل آئتمم: ٕضمؾ ومٕمٚمف وإٟمم جيز، مل ُمٜمٗمردًا: ومٕمٚمف ًمق وهذا

 [ش.اعمٜمٗمرد قمغم جي٥م ُم٤م سمف ويً٘مط] اعمٜمٗمرد، قمغم جي٥م ٓ ُم٤م

 سم٤مٓؾمتمع أنف ُمع ًم٘مراءشمف، يًتٛمع ٓ ومٙمٞمػش: 0/310» آظمر ُمقوع ذم وىم٤مل 

 .اًم٘م٤مرئ أضمر ُمثؾ ًمف اعمًتٛمع وم٢من! اًم٘مراءة؟ ُمّمٚمح٦م ًمف ُيّمؾ

 ضمٝمر، إذا :شاًمَٗم٤محِت٦َم» قمغم زاد ومٞمم ُمٕمف ي٘مرأ  ٓ أنف قمغم يمٚمٝمؿ اشمٗم٤مىُمُٝمؿ هذا يٌلم ومم٤م

 اؾمتمقمف ُمـ أومْمؾ ًمٜمٗمًف ىمراءشمف ًمٙم٤مٟم٧م ًمف: سم٢مٟمّم٤مشمف اًم٘مراءة أضمر ًمف ُيّمؾ أنف ومٚمقٓ



ءة ظمٚمػ اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف     يمت٤مب اًم٘مرا
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َت٩ْم  مل اًم٘م٤مرئ: أضمر سم٤مإلٟمّم٤مت ًمف ُيّمؾ يم٤من وإذا ًمإلُم٤مم،  يٙمقن ومال ىمراءشمف، إمم َُيْ

 .سمف اح٠مُمقر آؾمتمع قمـ ؿمٖمٚمتف ُمية ومٞمٝم٤م سمؾ ُمٜمٗمٕم٦م، ومٞمٝم٤م
 اح٠مُمقم، ًمٌٕمد أو خم٤مومت٦م، صالة اًمّمالة ًمٙمقن اإلُم٤مم: يًٛمع مل إذا شمٜم٤مزقمقا  وىمد

، أن ًمف إومم هؾ ذًمؽ: ٟمحق أو ًمٓمرؿمف، أو  إومم أن: واًمّمحٞمح يًٙم٧م؟ أو ي٘مرأ

 وم٢مذا. اًم٘مراءة ُم٘مّمقد هب٤م ًمف ُيّمؾ ىمراءة يًتٛمع ٓ ٕنف أنٗمع: وأنف ٟمٗمًف، ذم ي٘مرأ  أن

 وُمـ ُمًتٛمٕم٤ًم، وٓ ىم٤مرئ٤مً  ٓ ؾم٤ميمت٤ًم، سم٘مل وإٓ: اًم٘مراءة، أضمر ًمف طمّمؾ ًمٜمٗمًف: ىمرأ 

 مجٞمع سمؾ حمٛمقدًا: وٓ سمذًمؽ ُم٠مضمقراً  يٙمـ مل اًمّمالة: ذم ىم٤مرئ وٓ ُمًتٛمع همػم ؾمٙم٧م

 آؾمتمع أو واًمدقم٤مء واًمتًٌٞمح يم٤مًم٘مراءة شمٕم٤ممم: اهلل ذيمر ُمـ ومٞمٝم٤م سمد ٓ اًمّمالة أومٕم٤مل

 وأنٗمع ًمف، أيمٛمؾ ًمٜمٗمًف وم٘مراءشمف اًم٘مراءة: ومرض قمٜمف ُيٛمؾ اإلُم٤مم سم٠من ىمٞمؾ وإذا ًمٚمذيمر،

 وم٠مُم٤م اجلٝمر، طم٤مل إٓ سمف ي١مُمر ٓ واإلٟمّم٤مت. رسمف قمٜمد ًمف وأرومع ًم٘مٚمٌف، وأصٚمح ًمف،

 .ـها. ًمف يٜمّم٧م طمتك ُمًٛمقع صقت ومٞمف ومٚمٞمس اعمخ٤مومت٦م: طم٤مل
 وشمٜمقب شمٙمٗمٞمف، اإلُم٤مم ىمراءة إن: ُمٕمٜم٤مه أن احلدي٨م ُمـ يت٤ٌمدر واًمذي [:وم٤مئدة]

 ُمًٜمد ذح» ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ وذطمف. قمٚمٞمف دم٥م ومال اعم١مشمؿ:: أي ىمراءشمف: قمـ

 أن ًمف جيقز وٓ ىمراءة، اح٠مُمقم قمغم جي٥م ومال: أي: »سم٘مقًمفش 172 صش »طمٜمٞمٗم٦م أيب

 .ـهاش. اجلٝمري٦م أو اًمني٦م اًمّمالة ذم يم٤من ؾمقاء: يٕمٜمل اإلـمالق، وفم٤مهره وراءه، ي٘مرأ 

 اًمِمٞمخ وضمٝمف وىمد فم٤مهر، سُمْٕمدٌ  وراءه اًم٘مراءة جيقز ٓ أنف قمغم احلدي٨م دًٓم٦م وذم

 ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة وم٢من ذقم٤ًم: اعم٘متدي ُمـ صم٤مسمت٦م اًم٘مراءة إنش: »049» سم٘مقًمف اهلَُمم اسمـ

: ومٚمق ًمف،  أبق قمٚمٞمف رد وىمدش. ُمنموع همػم وهق واطمدة، صالة ذم ىمراءشم٤من ًمف ًمٙم٤من ىمرأ

 وٓ قمروم٤مً  ٓ طم٘مٞم٘م٦م: اح٠مُمقم سم٘مراءة ًمٞم٧ًم اإلُم٤مم ىمراءة إنش: »138» سم٘مقًمف احلًٜم٤مت

: ىمراءشم٤من ًمف شمٙمقن أن إٓ يٚمزم ٓ اعم١مشمؿ: ىمرأ  ومٚمق طمٙمًم، ًمف ىمراءة هل وإٟمم ذقم٤ًم،

 ىمٌح قمغم يدل دًمٞمؾ وٓ اضمتمقمٝمم، ذم قم٤مئ٦ٌم وٓ. طمٙمٛمٞم٦م  وصم٤مٟمٞمٝمم طم٘مٞم٘مٞم٦م، إطمدامه٤م

 .شاضمتمقمٝمم
 -: ىم٤مل يمم - وم٢مٟمف ومراضمٕمف: ،شاًمٖممم همٞم٨م: »اعمًمة طم٤مؿمٞمتف ذم ذًمؽ أووح وىمد
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 .اًمٜمٗم٤مئس ُمـ
 أهنؿ :إول: أىمقال قمغم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ذم اظمتٚمٗمقا  ىمد قمٚممءٟم٤م أن واقمٚمؿ

 .طمرُمقه أو يمرهقه سم٠من جيٞمزوه: مل أهنؿ ٓ اًم٘مراءة، شمرك اظمت٤مروا

 ممـ يمثػمٌ  وشمٌٕمف اهلمم، اسمـ اظمت٤مره اًمذي وهق. حتريؿ يمراه٦م ُمٙمروه٦م أهن٤م :اًمث٤مين

 .ىمٌٚمف ممـ مجعٌ  سح وسمف سمٕمده،
 قمـ رواي٦م ذم اجلٝمري٦م ذم وُمٙمروه٦م اًمني٦م، ذم ُمًتح٦ٌم اًمَٗم٤محِت٦َم ىمراءة أن :اًمث٤مًم٨م

 أيب قمـ رواي٦م وهق ،- وهمػممه٤مش اًمذظمػمة» وش اهلداي٦م» ص٤مطم٥م ذيمره يمم - حمٛمد

 - اًمٙمٌػم طمٗمص أبق اظمت٤مره اًمذي وهق ،-ش اعمجتٌك» ذم اًمزاهدي ذيمره يمم - طمٜمٞمٗم٦م

 .احلٜمٗمٞم٦م ُمـ وهمػمه ،- حمٛمد اإلُم٤مم شمالُمذة يم٤ٌمر ُمـ

 .اًمٙمٞمداين ذيمره يمم واضم٥م: اإلٟمّم٤مت أن :واًمراسمع
م اًمّمالة ذم واضم٥م يمؾ شمرك أن: اعمحرُم٤مت سمح٨م ذم وذيمر  أنف ُمٜمف ومٞمٕمٚمؿ. طمرا

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة سمحرُم٦م ىم٤مئؾ

 ذم ٟم٘مٚمف يمم - وم٤مؾم٘م٤مً  ويٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًم٘مراءة شمٗمًد اًمّمالة أن :واخل٤مُمس

 .-ش قم٤مسمديـ اسمـ سمح٤مؿمٞم٦م - 1/728ش »اًمدر»
ش 09 - 01 صش »اإلُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق إىمقال هذه ذيمر وىمد

 أىمقال مخ٦ًم ومٝمذه: »ىم٤مل صمؿ احلٜمٗمٞم٦م، يمت٥م ُمـ اعمِمٝمقرة ُمّم٤مدره٤م إمم ُمٕمزوة

 اًم٘مقل: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمقاىمٕم٦م إىمقال مجٞمع أوهـ سمؾ وأوهٜمٝم٤م: أوٕمٗمٝم٤م ٕصح٤مسمٜم٤م،

 رومع أن: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ اعمروي٦م اًمِم٤مذة اًمدُمِم٘مل ُمٙمحقل رواي٦م ٟمٔمػم وهق. ساخل٤مُم

 ضمقاز قَمَدمَ  قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض وسمٜم٤مءُ  ًمٚمّمالة، ُمٗمًد وهمػمه اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ

 ًمٚم٘مدح إٓ ذيمره٤م ُيؾ ٓ اًمتل اعمردودة إىمقال ُمـ ويمالمه٤م سم٤مًمِم٤مومٕمٞم٦م، آىمتداء

 ذم ذًمؽ أووح٧م وىمد احلٜمٗمٞم٦م، ٕصح٤مسمٜم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم ُذيمرا  وإن ومٞمٝم٤م:

 قم٤مىمؾ ي٘مقل هؾ ؿمٕمري وًمٞم٧م ومٚمتٓم٤مًمع، :شاحلٜمٗمٞم٦م شمراضمؿ ذم اًمٌٝمٞم٦م اًمٗمقائد» رؾم٤مًمتل

 ومروٜم٤م وًمق! أصح٤مسمف؟ أيم٤مسمر ُمـ ومج٤مقم٦م ط اًمٜمٌل قمـ ومٕمٚمف صم٧ٌم سمم اًمّمالة سمٗم٤ًمد
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 أن ومٖم٤ميتف ُمٜمًقظم٤ًم: وص٤مر صم٧ٌم أو أصح٤مسمف، ُمـ وٓ ط اًمٜمٌل ُمـ ٓ يث٧ٌم: مل أنف

 سمف، اًمّمالة وم٤ًمد يًتٚمزم ٓ وهق حتريًم، أو شمٜمزهي٤ًم، ُمٙمروه٤مً  أو اًمًٜم٦م، ظمالف يٙمقن

م أنف ومروٜم٤م ًمق سمؾ  ارشمٙم٤مب ومٚمٞمس أجْم٤ًم: اًمّمالة وم٤ًمد ُمٜمف يٚمزم ٓ ىمٓمٕمٞم٦م: طمرُم٦م طمرا

 ىمراءة أن اعمٕمٚمقم وُمـ ًمٚمّمالة، ُمٜم٤مومٞم٤مً  يٙمـ مل ُم٤م هل٤م، ُمٗمًداً  اًمّمالة ذم طمرام يمؾ

 واًمتًٌٞمح اًمذيمر إٓ ًمٞم٧ًم اًمّمالة سمؾ ًمٚمّمالة: سمٛمٜم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم ٟمٗمًٝم٤م ذم اًم٘مرآن

 ش.واًم٘مراءة

ُم٤مً  أو ُمٙمروه٤مً  ذًمؽ ويمقن هب٤م، اًمّمالة سمٗم٤ًمد احلٙمؿ يّمح ومٙمٞمػ: »ىم٤مل   سمم طمرا

 صٜمٞمع ُمـ ؿمديد شمٕمج٥م ًمٗمل - واهلل - وإين! ذًمؽ؟ يًتٚمزم ٓ اًمدٓئؾ ُمـ ٓح

 ُمردودًا، همٚمٓم٤مً  سمٙمقٟمف ُيٙمٛمقا  ومل قمٚمٞمف، ؾم٤ميمتلم يمتٌٝمؿ ذم اًم٘مقل هذا ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ

 .أصح اًمٗم٤ًمد قمدم إن: ىم٤مًمقا  ُم٤م وهم٤مي٦م
 اؾمتدل ُم٤م وهم٤مي٦م سُي٤ًم، همٚمٓم٤مً  خي٤مًمٗمف ُم٤م ويمقن صحٞمح٤ًم، سمٙمقٟمف ُيٙمٛمقا  ومل

 ومال اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »يم٠مثر اًمّمح٤مسم٦م: آصم٤مر سمٕمض اًمقاهل اًم٘مقل هذا أصح٤مب

 .(1)شًمف صالة
ظْمِز  ذيمره وُم٤م. سمف آؾمتدٓل يًت٘مٞمؿ وٓ سمف، ُيت٩م ُٓ  مم٤م أنف وؾمتٕمرف َ  اًمنَّ

 ىم٤مل صح٤ميب أي: ًمف ي٘م٤مل. (0)  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ قمدة ُمذه٥ُم  اًمّمالة وم٤ًمد أن: شمٌٕمف وُمـ

                                                           

٤من اسـم أظمرضمف  (1) ٚمٞممن قمكم سـم أمحد ومٞمف واَتؿ ـمري٘مف، ُمـ اجلقزي واسـم ،شاًمْمٕمٗم٤مء» ذم طم  وىم٤مل ،( 97) ش اًمدراي٦م » ذم يمذا. سمًٜم

خ٤مري  [ُمٜمف.]ش يّمح ٓ » :(6)اًٌم

٤مًمٖم٦م هذه وُمثؾ (0)  يمؾ ًمٞمٕمج٥م اعمٜمّمػ اًمٕم٤مىمؾ وإن. ش اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف اإلُم٤مم، ظمٚمػ اعم١مشمؿ ي٘مرأ  وٓ » :ش اهلداي٦م » ص٤مطم٥م ىمقل اعم

٤مًمٖم٤مت اًمٕم٤ٌمرات هَذه ُمثؾ ُمـ اًمٕمج٥م ول :ؿمٞمئلم أطمد قمغم شمدل وم٢مهن٤م! واعم  سمٙمت٥م اجلٝمؾ: واًمث٤مين.ويّمؿ يٕمٛمل اًمذي اًمتٕمّم٥م: ٕا

ؿمتٖم٤مل وقمدم احلدي٨م، ٞم٦م: احلدي٨م يمت٥م ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق طمتك سمٛمٓم٤مًمٕمتٝم٤م، ٓا صم٤مر ُمٕم٤مين ذح » يمٙمت٤مب اعمذه  ذيمر ىمد وم٢مٟمف ًمٚمٓمح٤موي: ش ا

٠مخ٦م  هذه ذم اًمّمح٤مسم٦م سملم اخلالف ومٞمف  !اعمٗم٤مًمٞمس صٜمٕم٦م احلدي٨م قمٚمؿ: ُمِم٤مخيٜم٤م سمٕمض ىمقل ُمٜمِم٠م هق ذًمؽ وًمٕمؾ! اعم

ُمرـي وأي ٦ًٌم قمٔمٞمؿ ومٝمق يم٤من: ٕا ئٛم٦م هل١مٓء سم٤مًمٜم  ذح اًمٕمٜم٤مي٦م » ص٤مطم٥م ىمقل اًمٖمراسم٦م ذم ذًمؽ وُمثؾ. سمٕمدهؿ عمـ اًم٘مدوة هؿ اًمذـي ٕا

 أيمثر إمج٤مع سمف اعمراد سم٠من وأضُِمٞم٥َم  .{اًمَٗم٤محِت٦َم} ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ ٕن ٟمٔمر: ومٞمف: ىمٞمؾ. ش اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع وقمٚمٞمف »: وىمقًمف » :ش اهلداي٦م

 اعم٘مدار هذا ٕن سمٌمء: وًمٞمس » :ىم٤مل صمؿ. » اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اعم٘متدي ُمٜمع اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ ٟمٗمراً  صممٟملم قمـ روي وم٢مٟمف اًمّمح٤مسم٦م:

= 
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 هق أصح٤مسمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ ايت اعم٤ًمًمؽ أىمقى أن اًمٔمٝمقر طمؼَّ  فمٝمر وم٢مذن:»  !هبذا؟

 واظمت٤مره٤م احلًـ، سمـ حمٛمد قمـ رواي٦م هق يمم اًمني٦م، ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ًمن ُمًٚمؽ

 ش.اًمزُمـ وم٘مٝم٤مء ُمـ مجع

 وُمـ ،- اًمديـ يقم اهلل ضمزاهؿ - اعمحدصملم ُمـ مج٤مقم٦م ُمذه٥م هق وهذا: »ىم٤مل 

 ُيًٚمِّؿ آقمت٤ًمف: ُمتجٜم٤ٌمً  وإصقل، اًمٗم٘مف سمح٤مر ذم وهم٤مص اإلٟمّم٤مف، سمٜمٔمر ٟمٔمر

 ومٛمذه٥م ومٞمٝم٤م، اًمٕمٚممء اظمتٚمػ اًمتل وإصٚمٞم٦م اًمٗمرقمٞم٦م اعم٤ًمئؾ أيمثر أن ي٘مٞمٜمٞم٤مً  شمًٚمٞممً 

                                                           

ًتٜمد: ًمف ًمٞمس سمم اًمٕمدد هذا شمٕمٞملم اًمٖمراسم٦م وُمقوع. اًمّمح٤مسم٦م أيمثر ًمٞمس  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمٕمدد هبذا اشمّمؾ اًمذي وُمـ! سمذًمؽ؟ اًمٜمص وم٠مـج ُم

 .ش! ذًمؽ؟ ذم رأهيؿ قمـ وم٠مظمؼموه

ٜم٤مت أبق ىم٤مل. وهمػمه اًمٕمٞمٜمل أجْم٤مً  اًم٘مقل هذا ٟم٘مؾ وىمد قا  أيمثرهؿ ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤مء: يم٤ٌمر ذيمره وإن وأُمث٤مًمف، وهذا »: (162) احل  سمٛمحدصملم، ًمًٞم

ٜمدوه٤م ومل ـ، ذم ُمٕمتؼمة سم٠مؾم٤مٟمٞمد ي : اعمخرضملم إمم قَمَزْوه٤م وٓ اًمدي ٤مت ذم سمف يٓمٛمـئ ومٙمٞمػ اعمٕمتؼمـي ؟ أُمقر ُمـ أُمر إصم  .ـها. ش! اًمدـي

 ُمـ مجٕم٦م آظمر ذم اًمٗمرائض ُمـ صالة ىم٣م ُمـ »: طمدي٨م »: (87 ص) ش ُمقوققم٤مشمف » ذم اًم٘م٤مري قمكم اًمِمٞمخ ىم٤مل اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء أُمث٤مل وذم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أن قمغم ًمإلمج٤مع، ُمٜم٤مىمض ٕنف ىم٤مـمٕم٤مً: سم٤مـمؾ. ش ؾمٜم٦م ؾمٌٕملم إمم قمٛمره ذم وم٤مشمتف صالة ًمٙمؾ ضم٤مسمراً  ذًمؽ يم٤من رُمْم٤من: ؿمٝمر

قا  وم٢مهنؿ. ش اهلداي٦م » ذاح سم٘مٞم٦م وٓ ،ش اًمٜمٝم٤مي٦م » سمٜم٘مؾ قمؼمة ٓ صمؿ. ؾمٜمقات وم٤مئت٦م ُم٘م٤مم ي٘مقم ٓ اًمٕم٤ٌمدات  أؾمٜمدوا وٓ اعمحدصملم، ُمـ ًمًٞم

ضملم ُمـ أطمد إمم احلدي٨م  .ش اعمخرِّ

ج وأي ج خمرِّ ٌتف وُمرد! هذا؟  ٍروى راو وأي! هذا؟ ظمرَّ ٚمًؾ ؾمٜمد دون ُمـ - قمٜمف طم٤مؿم٤مهؿ - إًمٞمٝمؿ ًٟم  !سمف يٕمتد ٓ مم٤م سمرواشمف حمت٩م ُم

 ُمثؾ ٓإ - يذيمره وٓ سمؾ - خيت٤مره وٓ وشمٕمٚمٞمؾ، دًمٞمؾ ُمـ سمد ٓ دقمقى ُمرد وم٢مٟمف اًم٘مراءة: شمرك ووضمقب احلرُم٦م، ىمقل: اًم٘مقل هذا ُمـ وىمري٥م

 اًمٕم٤ٌمرة شمزيلم »: رؾم٤مًمتف ذم اعمٙمل اًم٘م٤مري قمكم قمٚمٞمف رد وىمد! اعمحرُم٤مت ُمـ اًمتِمٝمد ذم اإلؿم٤مرة قمد اًمذي اًمٙمٞمداين

قت وطم٘مؼ سمٚمٞمٖم٤مً، رداً  ش سم٤مًمتدهلم اًمتزيلم »: ورؾم٤مًم٦م ش اإلؿم٤مرة سمتحًلم  .اًمقاوح٤مت سم٤مًمدٓئؾ - ؾمٜمٞمتٝم٤م سمؾ – اإلؿم٤مرة صٌم

 قمٚمٞمٝم٤م: وُم٤م هل٤م ُم٤م ُمع ذيمره٤م، ؾمٞم٠ميت سمدٓئؾ قمٚمٞمٝم٤م واؾمتدًمقا  احلٜمٗمٞم٦م، ُمـ همٗمػمة مج٤مقم٦م إًمٞمف ذه٧ٌم اًمذي ومٝمق اًمتحريٛمٞم٦م: سم٤مًمٙمراه٦م اًم٘مقل وأُم٤م

ّف سمحٞم٨م  .اًمٙم٤مُمؾ اًمٗم٤موؾ َوَيٜمَِْمطُ  اجل٤مهؾ، يتٌٜم

ىمقال هذه وأطمًـ  .ش - قمٚمٞمف ؾمت٘مػ يمم - دراي٦م ىمقي – ًمٙمٜمف رواي٦م: وٕمٞمٗم٤مً  يم٤من وإن - وهق اًمث٤مًم٨م، اًم٘مقل هق: ٕا

 وأىمقاه٤م قمٚمٞمٝم٤م، وُم٤م هل٤م ُم٤م وسملم وٟم٤مىمِمٝم٤م، ،( 179 - 73 ص) ذًمؽ ذم أدًمتٝمؿ ذيمر صمؿ

ٔي٦م سمٕمد - ؾمٜمداً   صمؿ ،ش وم٠منّمتقا  ىمرأ: وإذا »: طمديثف صمؿ اعمٜم٤مزقم٦م، ذم هريرة أيب طمدي٨ُم { َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا: }اًمٙمريٛم٦م ا

 ٓإ اًمني٦م: ذم اًم٘مراءة ُمـ اعمٜمع قمغم يدل ٓ ذًمؽ يمؾ أن أجْم٤مً  قمٜمف وٟم٘مٚمٜم٤م سمٞمٜم٤م وىمد - قمٚمٞمف اًمٙمالم سمّمدد ٟمحـ اًمذي احلدي٨م هذا

طم٤مدي٨م سم٘مٞم٦م صمؿ ،- وشمِمقيش ختٚمٞمط ومٞمٝم٤م يم٤من إن ؾم٤مٟمٞمد: وٕمٞمٗم٦م وأيمثره٤م - ٕا  :ىم٤مل صمؿ. - احلرام قمغم شمدل ٓ يمٚمَّٝم٤م أهن٤م ُمع ٕا

 ذم اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًم٘مراءة سمٙمراه٦م ىمقهلؿ ويمذا اًم٘مقة، هم٤مي٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًم٘مراءة اومؽماض وقمدم اإلُم٤مم، ىمراءة سمٙمٗم٤مي٦م أصح٤مسمٜم٤م ىمقل أن ومٔمٝمر »

ؾمتمع، خيؾ سمحٞم٨م  اجلٝمر:  .[ُمٜمف.]ش اًمقصم٤مىم٦م هن٤مي٦م ذم ذًمؽ، قمٜمد اًمًٙمقت ووضمقب سم٤محلرُم٦م، أو سم٤ٓم
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 أضمد آظمتالف: ؿمٕم٥م ذم أؾمػم يمٚمم وإين. همػمهؿ ُمذاه٥م ُمـ أىمقى ومٞمٝم٤م اعمحدصملم

 وهؿ ٓ، يمٞمػ ؿمٙمرهؿ وقمٚمٞمف درهؿ ومٚمٚمف اإلٟمّم٤مف، ُمـ ىمري٤ٌمً  ومٞمف اعمحدصملم ىمقل

اُب  طم٘م٤ًم، ط اًمٜمٌل ورصم٦م  قمغم وأُم٤مشمٜم٤م زُمرَتؿ، ذم اهلل طمنمٟم٤م صدىم٤ًم، ذقمف وُٟمقَّ

 .ـهاش. وؾمػمَتؿ طمٌٝمؿ
 ([1/439) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

ةِ  دم الػاحتة قراءةِ  ُوُجقُب  يَّ ر  اإلمام عذ تشقيش بدون الِّسر

 اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: »ضم٤مسمر وم٘م٤مل ومٞمٝم٤م، اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ وم٘مد اًمني٦م: ذم وأُم٤م

 وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم

 .شاًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إظمريلم
 أج ٙمؿ: »وم٘م٤مل سم٠مصح٤مسمف: اًمٔمٝمر صغم  طملم وذًمؽ هب٤م، قمٚمٞمف اًمتِمقيش أنٙمر وإٟمم

ٌِِّح ﴿: ىمرأ   .ش ؟﴾إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 رضمالً  أن قمروم٧م ىمد: »ط وم٘م٤مل[. اخلػم إٓ هب٤م ُأِردْ  ومل] أن٤م،: رضمؾ وم٘م٤مل

 .شظَم٤مجَلَٜمِْٞمٝم٤م
: وم٘م٤مل  ،[سمف ومٞمجٝمرون] ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مرؤون يم٤مٟمقا : »آظمر طمدي٨م وذم

 .ش شاًم٘مرآن قمكمَّ  ظمٚمٓمتؿ»
ش: اخلَْٚم٩م» وأصؾ. ٟم٤مَزقَمٜمِٞمٝم٤م: أي :شظم٤مجلٜمٞمٝم٤م: »- قمٛمران طمدي٨م ذم - ىمقًمف

 .-ش اًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمم - واًمٜمزع اجلذب

 شمداظمٚم٧م طمتك اًمًقرة، ىمراءة ذم حم٤مذاشمف قمٚمٞمف أنٙمر وإٟمم: »اخلٓم٤ميب وىم٤مل 

 ش.ودم٤مَذسَمت٤م اًم٘مراءشم٤من

 ضمٝمره، ذم قمٚمٞمف اإلٟمٙم٤مر: اًمٙمالم هذا وُمٕمٜمكش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اًمٜمقوي وىم٤مل

 ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  أهنؿ ومٞمف سمؾ اًم٘مراءة: أصؾ قمـ ٓ همػمه، أؾمٛمع سمحٞم٨م صقشمف، رومع أو
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 .واح٠مُمقم ًمإلُم٤مم اًمٔمٝمر ذم اًمًقرة ىمراءة إصم٤ٌمت وومٞمف اًمني٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمًقرة
 ذم اًمًقرة اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ أنف: وٕمٞمػ ؿم٤مذ وضمف وًمٜم٤م قمٜمدٟم٤م، احلٙمؿ وهٙمذا

 سم٤مإلٟمّم٤مت، ي١مُمر اجلٝمري٦م ذم ٕنف همٚمط: وهذا اجلٝمري٦م، ذم ي٘مرؤه٤م ٓ يمم اًمني٦م،

 قمـ سمٕمٞمداً  اجلٝمري٦م ذم يم٤من وًمق اؾمتمع، همػم ُمـ ًمًٙمقشمف ُمٕمٜمك ومال يًٛمع: ٓ وهٜم٤م

 .ـهاش. ذيمرٟم٤مه ح٤م اًمًقرة: ي٘مرأ  أنف وم٤مٕصح ىمراءشمف: يًٛمع ٓ اإلُم٤مم
 قمغم ومدلَّ  هي٦م: وهل اًمّمالة، هذه ذم اًم٘مراءة قمغم أىمرهؿ ط أنف ذًمؽ ُمـ ومث٧ٌم

 ُمـ طمروم٤مً  ىمرأ  ُمـ: »ط ىمقًمف اًمٗمْمؾ ُمـ وومٞمٝم٤م. اإلُم٤مم وراء اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب

ش أخػ» وًمٙمـ طمرف،ش امل: »أىمقل ٓ أُمث٤مهل٤م، سمٕمنم واحلًٜم٦م طمًٜم٦م، سمف ومٚمف اهلل: يمت٤مب

 .شطمرفش ُمٞمؿ» و طمرف،ش ٓم» و طمرف،

 ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ُمقؾمك سمـ أجقب ـمريؼ ُمـش 172 - 0/139» اًمؽمُمذي أظمرضمف

. ُمرومققم٤مً  ومذيمره:... ي٘مقل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل اًمُ٘مَرفمل يمٕم٥م سمـ حمٛمد

 .شصحٞمح طمًـ: »وىم٤مل

 اسمـ قمـ اًمقضمف هذا همػم ُمـ ويروى: »ىم٤مل صمؿ. ُمًٚمؿ ذط قمغم وهق: ىمٚم٧م

 .شسمٕمْمٝمؿ ووىمٗمف سمٕمْمٝمؿ، رومٕمف ُمًٕمقد: اسمـ قمـ إطمقص أبق ورواه. ُمًٕمقد
 سمـ قمٓم٤مء قمـ ؾمٗمٞم٤من ـمريؼ ُمـش 0/309» اًمدارُمل اًمقضمف هذا ُمـ رواه: ىمٚم٧م

 .ُمقىمقوم٤مً  سمف إطمقص أيب قمـ اًم٤ًمئ٥م

ول، اًمٓمريؼ همػم ـمريؼ ُمـ ٕنف ُمقىمقوم٤مً: يمقٟمف يي وٓ أجْم٤ًم، صحٞمح وإؾمٜم٤مده  سمؾ ٕا

 شش.662ش »اًمّمحٞمح٦م» ذم خمرج وهق. »- خيٗمك ٓ يمم - ًمف ىمقة هق

 .أومم سم٤مب ُمـ هل٤م وؿمٛمقًمف وظم٤مرضمٝم٤م، اًمّمالة ذم اًم٘مراءة يِمٛمؾ قم٤مم ٟمص وهق

 صمؿ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هذا ومٞمٝم٤م يٜم٤مل ومرص٦م ًمٚمٛمّمكم شمتًٜمك أن إذن اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

 .وضمالهل٤م سم٤مًمّمالة شمٚمٞمؼ ٓ سم٠مُمقر سم٤مًمتٗمٙمػم سم٤مًمف ويِمٖمؾ يْمٞمٕمٝم٤م،

 ذم وسمٞم٤مٟمف ومٛمقوقع،ش ٟم٤مراً  ومقه ُُمٚمَئ  اإلُم٤مم: ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ: »طمدي٨م وأُم٤م»
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149 

 شش.769ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر ىمقل: ًمٚمٛم٘متدي اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اؾمتح٤ٌمب قمغم يدل ومم٤م

: سمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ٟم٘مرأ  يمٜم٤م: قمٜمف اهلل ريض

 ش.اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م: »سمـ إظمريلم وذم وؾمقرة،ش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م»

: اعمزي ىم٤ملش: اًمزوائد» ذم: »اًمًٜمدي ىم٤ملش. 1/078» ُم٤مضمف اسمـ أظمرضمف

 .صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد هذا: ىم٤مل صمؿ. ُمقىمقف

 ذًمؽ أظمذوا أهنؿ يٛمٙمـ: ي٘م٤مل أن إٓ اًمرومع، طمٙمٛمف اًم٤ٌمب هذا ذم اعمقىمقف: ي٘م٤مل وىمد

 .ـها. اًمرومع قمغم ىمراءَتؿ شمدل ومال اًم٤ٌمب: ذم اًمقاردة اًمٕمٛمقُم٤مت ُمـ

 ([1/467) اًمّمالة صٗم٦م أصؾ] 

 اجلفرية دم اإلمام خؾػ الؼراءة حؽؿ

سم٤مً  ومقه ُمغمء اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  اًمذى أن وددت: »ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل» - ش. شمرا

 .ُمقىمقف

 ُمـش 106» ؾمٜمٜمف ذم واًمدارىمٓمٜمكش 7 ص» ضمزئف ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اًمٌخ٤مرى وروى

 أبٞمف قمـ ًمٞمغم أبك سمـ اهلل قمٌد سمـ اعمخت٤مر قمـ إصٌٝم٤مٟمك اسمـ قمـ ص٤مًمح سمـ قمغم ـمريؼ

 وهذاش.   اًمٗمٓمرة أظمٓم٠م وم٘مد اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ، »قمٜمف اهلل رى قمغم ىم٤مل: ىم٤مل

 دون اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة قمغم محٚمف يٜمٌٖمك قمٜمف اهلل رى قمغم ُمـ اًم٘مقل

 :ُٕمريـ وذًمؽ، اًمني٦م

 اًمٌت٦م يٕم٘مؾ ٓ ٕنف اًمٗمٓمرة ُمع يتٜم٤مرم اًمذى هق ظمٚمٗمف اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة أن: األول

 هلذا شمٜمٌف وىمد، إًمٞمف وآؾمتمع اإلصٖم٤مء قمـ سم٤مًم٘مراءة اح٠مُمقم ويٜمِمٖمؾ، اإلُم٤مم جيٝمر أن

 يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ أن وضمدوا وح٤م، اإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت ذم سم٤مًم٘مراءة وم٘م٤مًمقا  وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 سم٘مدر اًمٗم٤محت٦م قم٘م٥م اًمٓمقيٚم٦م سم٤مًمًٙمت٦م ىم٤مًمقا ، اًم٘مراءة ذم اًمتدسمر ُمـ اًمٖمرض ُيّمؾ وٓ
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 وٕمٞمػ اًمًٙمت٦م طمدي٨م ٕن اًمنمع ذم ًمف أصؾ ٓ أنف ُمع وهذا، اعم١مشمؿ ي٘مرؤه٤م ُم٤م

 !اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ومٞمف ومٚمٞمس ؾمٞم٠متك يمم وُمْمٓمرب

 اسمـ روى وم٘مد، اًمني٦م ذم ي٘مرأ  يم٤من أنف قمٜمف اهلل رى قمغم قمـ صح ىمد أنف: الثاين

 واًمٚمٗمظش 0/168» اًمٌٞمٝم٘مك ويمذاش 100 ص» واًمدارىمٓمٜمكش 1/138/0» ؿمٞم٦ٌم أبك

 ي٘مرأ  أن ُي٨م أو ي٠مُمر يم٤من: »أنف قمغم قمـ راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمزهرى قمـ ًمف

 ورم، وؾمقرة اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ

 ش.صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: »اًمدارىمٓمٜمك وىم٤ملش.  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إظمريلم اًمريمٕمتلم

 يمم اًمٌخ٤مرى قمٚم٘مف ويمذًمؽش. قمغم قمـ أبٞمف قمـ: »ومٞمف اًمرواة سمٕمض وزاد: ىمٚم٧م

 قمـ راومع أبك سمـ اهلل قمٌٞمد وؾممع، إومم اًمرواي٦م إصح: »اًمٌٞمٝم٘مك ىم٤مل ًمٙمـ. شم٘مدم

 ش.ًمف يم٤مشم٤ٌمً  ويم٤من، صم٤مسم٧م قمٜمف اهلل رى قمغم

 اًم٘مقل إًمٞمف يٜم٥ًم أن جيقز ومال، قمٜمف اهلل رى قمغم قمـ إُمر هذا صم٧ٌم وم٢مذا: ىمٚم٧م

 اعمت٘مدم ىمقًمف قمغم سمٜم٤مء، اجلٝمري٦م أو اًمني٦م ذم ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م سمٜمٗمك

 ُم٤م قمغمش اًمتٛمٝمٞمد» ذم اًمؼم قمٌد اسمـ صٜمع يممش اًمٗمٓمرة أظمٓم٠م وم٘مد اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ»

 هذا يتخذ أن جيقز ٓ يمم عمذهٌف، شمٌٕم٤مً  ـمٌٕم٤مً  وأىمرهش 0/169» قمٜمف اًمؽميممٟمك اسمـ ٟم٘مٚمف

 ممٙمـ اجلٛمع ٕن، اًمٌٞمٝم٘مك ومٕمؾ يمم، اعمذيمقر ىمقًمف وٕمػ قمغم دًمٞمالً  قمٜمف اًمث٤مسم٧م إُمر

 اًمني٦م ذم اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م ذم سيح اعمت٘مدم وإُمر، ؾمٌؼ يمم اجلٝمري٦م قمغم سمحٛمٚمف

 .اعمقومؼ واهلل. خيتٚمٗم٤م ومل وم٤مشمٗم٘م٤م، اجلٝمري٦م دون

 ( [724) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 (خداج فصالتف اإلمام خؾػ يؼرأ مل مـ) حديث ضعػ

ـْ »  ش.اإلُم٤مم» سمذيمر ُمقوقعش. ظِمَداٌج  وَمَّمالشُمفُ  اإلُم٤مِم: ظَمْٚمَػ  َيْ٘مَرأْ  مَلْ  َُم

 أظمرضمفش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» :سمٚمٗمظ خمتٍماً  صح وإٟمم

 سم٤مًمٚمٗمظ صح وًمق  ،ش782ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م، اًمِمٞمخ٤من
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 اًمٕمالُم٦م سمٞمٜمف يمم اجلقاز وإٟمم ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١مشمؿ ىمراءة وضمقب قمغم يدل ٓ ومٝمق إول:

 ش.029 صش »اإلُم٤مم ظمٚمػ سم٤مًمٗم٤محت٦م سم٤مًم٘مراءة يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمٙمالم إُم٤مم» ذم اًمٚمٙمٜمقي

 أظمرضمفش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا: ومال: »سمٚمٗمظ َصحَّ  أنف ذًمؽ وي١ميمد

 ،شاًم٘مراءة ضمزء» ذم واًمٌخ٤مري  ،ش312/  7» وأمحد  ،ش108/  0ش »اًمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد

 وقمغم. صحٞمح وإؾمٜم٤مده. وىمّقاهش 142 - 109/  161ش»اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة» ذم واًمٌٞمٝم٘مل

 اعمرضمقح اجلقاز سمؾ اجلقاز: قمغم ودًٓمتفش اًمّمالة صٗم٦م» يمت٤ميب ذم اقمتٛمدت اًمٚمٗمظ هذا

ول اًمٚمٗمظ ُمـ أووح  اقمت٤ٌمره إذن يّمح ومال ،...شأن إٓ: »ىمقًمف ًمقطمظ إذا فم٤مهر: هق يمم ٕا

 احلدي٨م صح ًمق ٟمٕمؿ: قمٜمدهؿ، وم٘مف ٓ ممـ سمٕمْمٝمؿ يتقمهف ىمد يمم اًمؽممج٦م حلدي٨م ؿم٤مهداً 

يت  .  ؾم٠مبٞمٜمف ُم٤م ومٞمف ًمٙمـ ًمف: ىمقي٤م ؿم٤مهداً  ًمٙم٤من سمٕمده ٔا

 (.17/ 10/1) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام خؾػ الؼراءة

 ومٚمؿ اًم٘مرآن سم٠مم ومٞمٝم٤م ي٘مرأ  مل ريمٕم٦م صغم ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .وٕمٞمػش. اإلُم٤مم وراء إٓ يّمؾ،

 [:اإلمام قال]

 ٓ: »ط ىمقًمف ًمف يِمٝمدش اإلُم٤مم وراء إٓ: »ىمقًمف سمدون صحٞمح واحلدي٨م: ىمٚم٧م

 ط وىمقًمف اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة قمـ اًمِمٞمخ٤من رواه» اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

 ذم ذًمؽ اصٜمع صمؿ: »إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة أُمره أن سمٕمدش صالشمف اعمزءش ًمـ

ش اإلُم٤مم وراء إٓ: »اًمزي٤مدة هذه ُمٕمٜمك ذم ًمٙمـ. وهمػمه اًمٌخ٤مري رواهش يمٚمٝم٤م صالشمؽ

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ: »ط ىمقًمف

 صمؿش 11 - 6/  0» اًمزيٚمٕمل ؾم٤مىمٝم٤م وىمد ضمدا يمثػمة ـمرق ًمف قمٜمدٟم٤م صحٞمح طمدي٨م وهق

 وٕمػ وًمٙمٜمف وٕمػ، ختٚمقُمـ ٓ يم٤مٟم٧م وإن وهل  ،ش394» رىمؿش اإلرواء» ذم ظمرضمتٝم٤م
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 طمج٦م ومٝمق ُمتّمال ضم٤مء إذا واعمرؾمؾ ُمرؾمال، ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ إؾمٜم٤مده صح وىمد ُمٜمجؼم،

 خي٤مًمٗمقه ٓ أن أرادوا إذا احلدي٨م هبذا ي٠مظمذوا أن سم٠مت٤ٌمقمف وم٤مًمالئؼ وهمػمه اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم قمٜمد

 سم٤مجلٝمري٦م خيّمّمف وًمٙمٜمف اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة حلدي٨م اعمخّمّم٤مت ُمـ وهق أصقًمف، ذم

 ومال يًٛمٕمقهن٤م ٓ أهنؿ إذ ظمٚمٗمف، عمـ ىمراءة شمٙمقن ٓ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم ىمراءة ٕن اًمني٦م، ذم ٓ وم٘مط،

 ٟمرد وٓ سم٤محلديثلم قم٤مُمٚملم ٟمٙمقن وسمذًمؽ اًمني٦م، اًم٘مراءة ُمـ هلؿ ومالسمد سم٘مراءشمف، يٜمتٗمٕمقن

. اجلٝمري٦م دون ُمنموقم٦م ومٞمٝم٤م اًم٘مراءة أن وهمػممه٤م وأمحد ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق. سم٤مٔظمر أطمدمه٤م

ىمقال أقمدل وهق  اًمتٗمّمٞمؾ أراد وُمـش اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل يمم ٕا

 .إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع

 (.78-77/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام خؾػ الؼراءة

 [:اإلمام قال]

ه اًمذي  ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ُمنموقمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب إمم أىمرب ٟمرا

 مل سيح طمدي٨م هٜم٤مك وًمٞمس اإلُم٤مم، ؾمٙمت٤مت وضمد إن إٓ اجلٝمري٦م، دون اًمني٦م

 .اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة يقضم٥م اًمتخّمٞمص يدظمٚمف

 (.302/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 أرس إذا يؼرأ أن اإلمام خؾػ الؼراءة مسللة دم إققال أعدل

 جفر إذا ويـصت

 سمٗم٤محت٦م ومٞمٝمم اًم٘مراءة وم٤مهمتٜمٛمقا  ؾمٙمتت٤من، ًمإلُم٤مم[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 .ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓش. اًمٙمت٤مب

 ؾمٚمٛم٦م أيب قمـش 44 صش »اًم٘مراءة ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري رواه وإٟمم [:اإلمام قال]

 رواه صمؿ. طمًـ وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. قمٚمٞمف ُمقىمقوم٤م ومذيمره: ىم٤مل قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ
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 إمم دقم٤مين واًمذي.  (1)أجْم٤م طمًـ وؾمٜمده قمٚمٞمف، ُمقىمقوم٤م هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ

 ذم اًمٜمقوي ىمقل قمغم شمٕمٚمٞم٘مف ذم سمٕمْمٝمؿ ٟم٘مٚمف ُم٤م رأج٧م أنٜمل رومٕمف سمٓمالن قمغم اًمتٜمٌٞمف

 اًمت٠مُملم سمٕمد يًٙم٧م أن اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم ًمإلُم٤مم يًتح٥م إٟمفش: »64 صش »إذيم٤مر»

 طمًلم حمٛمد اًمِمٞمخ وهق قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ وم٘م٤ملش. اًمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ي٘مرأ  سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م

 قمٌد سمـ ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م اًمًٙمت٦م هذه شمٓمقيؾ اؾمتح٤ٌمب دًمٞمؾ: احل٤مومظ ىم٤مل: »أمحد

ش اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة» يمت٤مب ذم اًمٌخ٤مري أظمرضمف.... ؾمٙمتتلم ًمإلُم٤مم أن اًمرمحـ

 سمٜمل ي٤م: »ىم٤مل اًمزسمػم سمـ قمروة وقمـ. هريرة أيب قمـ ؾمٚمٛم٦م أيب قمـ أجْم٤م ومٞمف وأظمرضمف

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف ضمٝمر، إذا واؾمٙمتقا  اإلُم٤مم، ؾمٙم٧م إذا اىمرؤوا

 اًمٜمٌل إمم ُمرومقع طمدي٨م أنف يمٌػم إهي٤مم ومٞمف....ش ؾمٚمٛم٦م أيب طمدي٨م: »وم٘مقًمفش. اًمٙمت٤مب

 أضمؾ ُمـ وراضمٕمٜمل اإلـمالق، قمٜمد اعمت٤ٌمدر هق يمم ط ىمقًمف ُمـ اًمٚمٗمظ وأن ط

 وإٟمم ،ط يمالُمف ُمـ هق ًمٞمس احلدي٨م أن ًمف ومٌٞمٜم٧م! سمف حمتج٤م اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض ذًمؽ

 ُمرؾمؾ ٕنف وٕمٞمٗم٤م ًمٙم٤من ُمرومققم٤م وًمقيم٤من طمتك ؾمٚمٛم٦م، أيب قمغم ُمقىمقف ُم٘مٓمقع هق

 يمٞمػ؟ ىم٤مل قمٚمٞمٙمؿ، هق سمؾ ًمٙمؿ طمج٦م يم٤من ح٤م ط قمٜمف وًمقصح: ىمٚم٧م صمؿ. شم٤مسمٕمل

 سمٕمد وؾمٙمت٦م آومتت٤مح ؾمٙمت٦م ومه٤مش اًمًٙمتتلم ذم اًم٘مراءة وم٤مهمتٜمٛمقا : »ي٘مقل ٕنف: ىمٚم٧م

 اسمـ ٟم٘مؾ ٟمٕمؿ! إومم اًمًٙمت٦م ذم سمٕمْمٝم٤م أو اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة شم٘مقًمقن ٓ وأنتؿ اًم٘مراءة،

 اًمٗم٤محت٦م، ومٞمٝم٤م اح٠مُمقم ًمٞم٘مرأ  إومم اًمًٙمت٦م اإلُم٤مم ؾمٙمقت ؾم٥ٌم أن اًمِم٤مومٕمل قمـ سمٓم٤مل

 همػم أصٚمف ُمـ اًمٜم٘مؾ وهذا: »سم٘مقًمفش 180/  0ش »اًمٗمتح» ذم شمٕم٘مٌف احل٤مومظ ًمٙمـ

 إنش: اإلطمٞم٤مء» ذم ىم٤مل اًمٖمزازم أن إٓ أصح٤مسمف، قمـ وٓ اًمِم٤مومٕمل، قمـ ُمٕمروف

 أـمٚمؼ سمؾ ذًمؽ، ذم وظمقًمػ آومتت٤مح سمدقم٤مء اإلُم٤مم اؿمتٖمؾ إذا اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  اح٠مُمقم

 قمروة ىمقل ويمذًمؽش. اإلُم٤مم قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة اح٠مُمقم شم٘مديؿ يمراهٞم٦م وهمػمه اعمتقزم

 هق وهذا. اإلُم٤مم ضمٝمر إذا سم٤مًمًٙمقت اعم١مشمؿ ي٠مُمر ٕنف اًمِم٤مومٕمٞم٦م، قمغم طمج٦م اعمت٘مدم

                                                           

. ه٤مُم٦م وم٤مئدة وهذه. وضمدت إن اإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت ذم ىمراءَت٤م يٕمٜمل إٟممش وم٤مرد ي٤م ٟمٗمًؽ ذم هب٤م اىمرأ »:شُمًٚمؿ» ذم هريرة أيب قمغم دًمٞمؾ ومٞمف: ىمٚم٧م (1)

 [.ُمٜمف.]شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤ميمرا  ومخذه٤م
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 إذا ويٜمّم٧م اإلُم٤مم، أه إذا ي٘مرأ  أن اإلُم٤مم، وراء اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم إىمقال أقمدل

 ختري٩م ذم ومٞمٝم٤م اًمقاردة إطم٤مدي٨م ومجٕم٧م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م وىمد. ضمٝمر

 ش.ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» أطم٤مدي٨م

 (.07-03/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؼرأ ما بؼدر لإلمام السؽقت اشتحب دـ حجة ٓ

 الػاحتة ادلمقم

 طملم ؾمٙمت٦م ؾمٙمتت٤من، ط ًمٚمٜمٌل يم٤من: »ُمرومققًم٤م ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ روي

 . وٕمٞمػش. ىمراءشمف ُمـ يٗمرغ طملم وؾمٙمت٦م يٙمؼم،

. طمًٜمف ُمـ ىمقل إمم اعمٜمّمػ يٚمتٗم٧م ٓ احلدي٨م قمٚم٦م ُمٕمروم٦م ومٌٕمد [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ًمإلُم٤مم اًمًٙمقت اؾمتح٤ٌمهبؿ قمغم احلدي٨م هذا ذم ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م طمج٦م ومال هذا قمروم٧م وإذا

: اًمث٤مين. احلدي٨م ؾمٜمد وٕمػ: إول: ًمقضمقه وذًمؽ اًمٗم٤محت٦م، اح٠مُمقم ي٘مرأ  ُم٤م سم٘مدر

 سمٕمد اًمريمقع ىمٌؾ أهن٤م ومٞمف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم اًمّمقاب أن: اًمث٤مًم٨م. ُمتٜمف اوٓمراب

 أقمٜمل أهن٤م اومؽماض قمغم: اًمراسمع. اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ٓ يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ

 ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ ُم٤م سمٛم٘مدار ـمقيٚم٦م أهن٤م ومٞمف ومٚمٞمس اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًمًٙمت٦م

 ؿمٞمخ وم٘م٤مل سمدقم٦م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه سم٠من اعمح٘م٘ملم سمٕمض سح وهلذا اًمٗم٤محت٦م،

 يًٙم٧م أن أمحد يًتح٥م وملش: »137 - 136/  0ش»اًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم

 ط اًمٜمٌل أن وُمٕمٚمقم ذًمؽ، اؾمتح٥م أصح٤مسمف سمٕمض وًمٙمـ اح٠مُمقم، ًم٘مراءة اإلُم٤مم

 قمغم واًمدواقمل اهلٛمؿ شمتقومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة شمتًع ؾمٙمت٦م يًٙم٧م ًمقيم٤من

 ي٘مرؤون يمٚمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ومٚمقيم٤من وأجْم٤م يٙمـ، مل أنف قمٚمؿ أطمد، هذا يٜم٘مؾ مل ومٚمم ٟم٘مٚمف،

 اهلٛمؿ شمتقومر مم٤م هذا ًمٙم٤من اًمث٤مٟمٞم٦م ذم وإُم٤م إومم اًمًٙمت٦م ذم إُم٤م ،ط ظمٚمٗمف اًمٗم٤محت٦م

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م ذم يم٤مٟمقا  أهنؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمد يٜم٘مؾ ومل ومٙمٞمػ ٟم٘مٚمف قمغم واًمدواقمل

 ومٕمٚمؿ سمٕمٚمٛمف، اًمٜم٤مس أطمؼ اًمّمح٤مسم٦م ًمٙم٤من ذقم٤م ًمقيم٤من ذًمؽ أن ُمع اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرءون
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 هريرة أيب ىمقل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م شمٚمؽ ط ؾمٙمقشمف قمدم ي١ميد ومم٤م: ىمٚم٧مش. سمدقم٦م أنف

 رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م هٜمٞم٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمٜمف اهلل ريض

 سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل

 سمٕمد اًمًٙمت٦م شمٚمؽ يًٙم٧م ط اهلل رؾمقل يم٤من ومٚمق احلدي٨م....ش ظمٓم٤مي٤مي وسملم

 . هذه قمـ ؾم٠مخقه يمم قمٜمٝم٤م ًم٠ًمخقه سمٛم٘مداره٤م اًمٗم٤محت٦م

 (.06/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 كاًرا فقه ُمؾئ اإلمام خؾػ قرأ مـ: حديث حال

 .ُمقوقعش. ٟم٤مرا ومقه ُمٚمئ اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 اهلروي أمحد سمـ ُم٠مُمقن ومٞمف: »وىم٤ملش 94 صش »اًمتذيمرة» ذم ـم٤مهر اسمـ أورده

 ش.اعمقوققم٤مت يروي دضم٤مل

 ذم طم٤ٌمن اسمـ رواه واحلدي٨م. ىمٌٚمف اًمذي احلدي٨م ذم شمرمجتف ؾمٌ٘م٧م وىمد: ىمٚم٧م

 احلٜمٗمٞم٦م سمٕمض سم٤محلدي٨م اهمؽم وىمد ـم٤مُم٤مشمف، ُمـ اًمذهٌل وقمده ،شاًمْمٕمٗم٤مء» ُمـ شمرمجتف

 ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ىم٤مل ُمٓمٚم٘م٤م، اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة حتريؿ قمغم سمف وم٤مطمت٩م

 وهمػمهش اًمٜمٝم٤مي٦م» ص٤مطم٥م ذيمرهش: »99 صش »حمٛمد ُمقـم٠م قمغم اعمٛمجد اًمتٕمٚمٞمؼ»

 طمدي٨م ذم يرد مل: »ذًمؽ ىمٌٞمؾ وىم٤ملش. ًمف أصؾ وٓش مجرة ومٞمف ومٗمل» سمٚمٗمظ ُمرومققم٤م

 إُم٤م ومٞمف، ُمرومققم٤م ذيمروه ُم٤م ويمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمـ اًمٜمٝمل صحٞمح ُمرومقع

 اظمتٚمػ وىمد هذا. ذًمؽ قمغم ُمث٤مٓ سمٚمٗمٔمٞمف احلدي٨م ذيمر صمؿش. يّمح ٓ وإُم٤م ًمف أصؾ ٓ

 : صمالصم٦م أىمقال قمغم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة ذم وطمديث٤م ىمديم اًمٕمٚممء

 . واًمني٦م اجلٝمري٦م ذم اًم٘مراءة وضمقب إول:

 .ومٞمٝمم اًمًٙمقت وضمقب اًمث٤مين:

 إمم وأىمرهب٤م إىمقال أقمدل إظمػم وهذا. اجلٝمري٦م دون اًمني٦م ذم اًم٘مراءة اًمث٤مًم٨م:
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 وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق ُمٜمٝم٤م رء يرد ٓ سمحٞم٨م إدًم٦م مجٞمع دمتٛمع وسمف اًمّمقاب

 آٟمٗم٤م، اعمذيمقر يمت٤مسمف ذم اًمٚمٙمٜمقي احلًٜم٤مت أبق ُمٜمٝمؿ احلٜمٗمٞم٦م، سمٕمض رضمحف اًمذي وهق

 قمغم اًمٓمٕمـ ذم اًمدضم٤مل هذا ُمقوققم٤مت وُمـ هذا. اًمتح٘مٞمؼ ؿم٤مء ُمـ إًمٞمف ومٚمػمضمع

 أض إدريس سمـ حمٛمد ًمف ي٘م٤مل رضمؾ أُمتل ذم يٙمقن»-: ؿمخّمف ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم

ج هق طمٜمٞمٗم٦م أبق ًمف ي٘م٤مل رضمؾ أُمتل ذم ويٙمقن إسمٚمٞمس، ُمـ أُمتل قمغم ش. أُمتل ها

 سمـ ُم٠مُمقن ـمريؼ ُمـش 377/  1ش »اعمقوققم٤مت» ذم اجلقزي اسمـ أورده. ُمقوقع

 إزدي ُمٕمدان سمـ اهلل قمٌد أن٠ٌمن٤م: اجلقي٤ٌمري اهلل قمٌد سمـ أمحد طمدصمٜم٤م: اًمًٚمٛمل أمحد

 ذم احل٤ميمؿ وذيمر اجلقي٤ٌمري، أو ُم٠مُمقن ووٕمف ُمقوقع،: »وىم٤مل ُمرومققم٤م أنس قمـ

 إمم أمحد طمدصمٜم٤م: وم٘م٤مل شمٌٕمف؟ وُمـ اًمِم٤مومٕمل إمم شمرى أٓ: ًمف ىمٞمؾ ُم٠مُمقٟم٤م أنش اعمدظمؾ»

 وُمثؾ: احل٤ميمؿ ىم٤مل صمؿش: »اًمٚم٤ًمن» ذم وزاد: ىمٚم٧م ،شًمف اًمقاوع أنف هبذا وم٤ٌمن آظمره،

 اهلل رؾمقل قمغم ُمقوققم٦م سم٠مهن٤م ُمٕمروم٦م أدٟمك اهلل رزىمف ُمـ يِمٝمد إطم٤مدي٨م هذه

 ش. ط

 طمٜمٞمٗم٦م ٕيب اًمتٕمّم٥م ذم اهلٚمٙمك إٓ هب٤م يٗمرح ٓ أظمرى، ـمرق وًمٚمحدي٨م: ىمٚم٧م

 سمٕمض قمغم ُمداره٤م إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٓمرق وم٢من ،ط اهلل رؾمقل قمغم اًمٙمذب سمرواي٦م وًمق

 احلدي٨م شم٘مقي٦م إمم اًمٕمٞمٜمل اًمٕمالُم٦م يٛمٞمؾ أن ضمدا اًمٖمري٥م ومٛمـ. واعمجٝمقًملم اًمٙمذاسملم

 ذم سم٢مهمراىمف ُمِمٝمقر وم٢مٟمف ذًمؽ، ذم ُمٜمف قمج٥م وٓ اًمٙمقصمري، اًمِمٞمخ ًمف يٜمتٍم وأن هب٤م،

 وإٟمم أظمريـ، إئٛم٦م ذم اًمٓمٕمـ طم٤ًمب قمغم وًمق اهلل، رمحف ًمإلُم٤مم اًمتٕمّم٥م

 اًمٓمرق قمغم وشمٙمٚمؿ قمٚمٞمٝمم، رد وىمد سمذًمؽ، ُمِمٝمقر همػم وم٢مٟمف اًمٕمٞمٜمل، ُمـ اًمٕمج٥م

ه ٓ سمم إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر  اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف ذم اًمٞممين اعمٕمٚمٛمل اعمح٘مؼ اًمٕمالُم٦م يمت٤مب ذم ُمٛمققم٤م شمرا

 - 339 - 336 ،02/  1 جش »إب٤مـمٞمؾ ُمـ اًمٙمقصمري شم٠منٞم٥م ذم سمم اًمتٜمٙمٞمؾ»

 ش.سمتح٘مٞم٘مل

 (.0/31) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 اجلفرية؟ الصالة دم اإلمام مع الػاحتة، ُتؼرأ هؾ

 ؟اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمٗم٤محت٦م، شُم٘مرأ  هؾ اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ ٟمرى ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 40: 46/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ لؾؿلمقم الػاحتة قراءة

 ظمٚمػ] اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  اح٠مُمقم أن داقمل ذم ُم٤م: ي٘مقل اإلظمقان سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ُم٤مل ًمف جيٕمؾ ُم٤م و ،[اإلُم٤مم

 يمؾ يِمٛمؾ ومٕمالً  قم٤مم، طمدي٨مش  اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م اًمِمٞمخ:

 ٟمّمقص ي٘م٤مسمٚمف ًمٙمـ إُم٤مم، صالة أو ُم٘متد، صالة أو ُمٜمٗمرد، صالة يم٤مٟم٧م ؾمقاء ىمراءة،

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: أي٦م إمم سمٜمٗمًؽ آٟمٗم٤مً  أذت وأن٧م قم٤مُم٦م، ٟمّمقص هل -أجْم٤مً –

 أي٦م هذه ذم ي٘م٤مل -أجْم٤مً - ،[023:إقمراف]﴾ َفاْشتَِمُعوا َلُه َوَأىِصتُوا َلَعلَُّكْم ُتْرََحُونَ 

: يٕمٜمل اًمٜم٘مؾ، هذا قمـ اعم١ًمول أن٧م ـمٌٕم٤مً  وهذا إزهر، قمٚممء قمـ أن٧م ٟم٘مٚم٧م ُمثٚمم

، أجش ٟمدري ُم٤م ٟمحـ قُمٝمدشمؽ، قمغم  ُمٓمٚمؼ احلدي٨م هذا إن: ىم٤مًمقا  أهنؿ ٟمٕمؿ، أي ىم٤مًمقا

َفاْشتَِمُعوا َلُه ﴿: شمًٛمع يمم أي٦م سمِّدك ًممي٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل يمذًمؽ ُم٘مٞمد، هق ُم٤م

 .[023:إقمراف] ﴾َوَأىِصتُوا

 اًمّمالة، داظمؾ وٓ اًمّمالة، ظم٤مرج ٓ اًمّمالة، ظم٤مرج ذم وٓ اًمّمالة ذم ٓ: ىم٤مل ُم٤م 

ي٦م ذم: ىم٤مل ُم٤م: رء صم٤مين واطمدة، أول هذه ٔي٦م وإٟمم اجلٝمري٦م، دون اًمِنّ  .ُمٓمٚم٘م٦م ا

 دىم٤مئؼ ُمـ هذا وخُيَّّمّمف؟ أظمر ي٘مٞمد اًمٜمّملم وم٠مي   ُمٓمٚم٘ملم، ٟمّملم ذم ص٤مر ومٝمٜم٤م 

 .اًمٗم٘مف أصقل سمٕمٚمؿ ُيًٛمك اًمذي اًمٗم٘مف، قمٚمؿ

 أٓ ُم٘مٞمد، همػم ُُمْٓمَٚمؼ أجْم٤مً  وهق وصحٞمح، سيح طمدي٨م أي٦م إمم يْم٤مف صمؿ
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وا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق  ىمرأ  وإذا ومَٙمؼمِّ

ق ُم٤م ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا» ،شوم٠منّمتقا   وإٟمم ضمٝمر، وسملم ه وسملم ُم٘متدي، سملم ومرَّ

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» ُمٓمٚم٘م٤ًم،

 اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم أو احلدي٨م هذا ذم ؾمقاء ،شأنّمتقا : »يمٚمٛم٦م أن ضمداً  وواوح 

 .ُمًٛمققم٦م ىمراءة هٜم٤مك يم٤من إذاش اؾمٙمتقا  أن: »شمٕمٜمل

 أَّٓ  اعم٘متدي قمغم شمقضم٥م وؿمٛمقهلم، سمٕمٛمقُمٝمم احلدي٨م ُمع أي٦م يم٤مٟم٧م وًمذًمؽ 

 .سم٤مًم٘مراءة جيٝمر اًمذي اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ 

 ي٘مرأ  أن اعم٘متدي قمغم يقضمٌقن -إظمرى اعمذاه٥م سم٘مٞم٦م دون- اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذم وي٘مقًمقن سم٤مًم٘مراءة، جيٝمر هق يم٤من وًمق اًمٗم٤محت٦م،

 .ضمٝمري٦م دون هي٦م سمّمالة ُم٘مٞمد هق ُم٤م قم٤مم أو ُمٓمٚمؼ، ،شاًمٙمت٤مب

 إمم ُمْمٓمريـ أنٗمًٝمؿ وضمدوا اًمٕمٚمؿ، وحتّرر اًمزُمـ ُمرور ُمع اًمِم٤مومٕمٞم٦م ٟمٗمس ًمٙمـ

قا  أن  واإلُم٤مم اعم٘متدي ي٘مرأ  أن ُينمع ٓ سم٠منف ي٘مقًمقن اًمذيـ اجلمهػم، ُمذه٥م إمم يٜمْمٛم 

 .صقشمف يرومع

 ًمق سم٤مهلل، إٓ صؼمك وُم٤م اصؼم،: ًمؽ ىمٚمٜم٤م ،-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- زم اؾمٛمح اًمِمٞمخ:

 .قمكمّ  صؼمت حلٔم٦مً  أنؽ

 يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم ومروقا  سم٠من ٕنٗمًٝمؿ، خمرضم٤مً  أوضمدوا ًمذًمؽ: ًمؽ ىمٚم٧م

 ح٤مذا؟ اًمًٙمت٦م، شمٚمؽ

: وم٘م٤مًمقا  جيٝمر، واإلُم٤مم ي٘مرأ  اعم٘متدي أن أظمذوا ُم٤م اجلٛمٝمقر، ُمع أظمذوا ُم٤م ٕهنؿ

 ًم٘مراءة اعم٘متدي ًمٞمتٗمرغ اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد يًٙم٧م أن اإلُم٤مم قمغم سم٠من ٟم٘مقل ٟمحـ إذاً 

 .سمٜمٗمًف اًمٗم٤محت٦م

 اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم ًمق إٓ خمرضم٤ًم، يٙمقن أن يّمح ٓ اعمخرج هذا: أن ٟم٘مقل ٟمحـ

 ذم ويُن  اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم جيٝمر ويم٤من ؾمٜم٦م، قمنميـ ُمـ أيمثر ُأُمتف[ أمّ  ط ٕنف]

 ظمٚمٗمف َُمـ ًمٞمتٛمٙمـ اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  أن سمٕمد ؾمٙم٧م ومٝمؾ اًمني٦م، اًمّمالة
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 اًمٗم٤محت٦م؟ ىمراءة ُمـ

 .ٓ :اجلواب

 ذم ُمقضمقد إلجي٤مده٤م اعم٘متيض يم٤من ٕنٗمًٜم٤م؟ خم٤مرج ُٟمقضِمد ٟمحـ ح٤مذا -وم٠مجْم٤مً -

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد

 وَمْٝمؿ ظمٓم٠م ُمـ ضم٤مء اعمخرج هذا اعمخرج، هذا اًمرؾمقل أوضمد ُم٤م ذًمؽ ُمع 

 اخلٓم٠م؟ ضم٤مء أجـ ُمـ اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي طمتك يِمٛمؾ قم٤مم سم٠منف ًمٚمحدي٨م،

ٌ ف قمدم ُمـ  اإلُم٤مم ىمراءة» -صحتف ذم ؿمؽ ٓ-: ىمٚم٧م أن٧م اًمذي ًمٚمحدي٨م اًمَتٜمَ

 ش.ظمٚمٗمف عمـ ىمراءة

ً، ي٘مرأ  طمٞمٜمم اإلُم٤مم: إذاً  ، ُم٤م شمدسمر وأن٧م شمًٛمع، وأن٧م ضمٝمرا  ًمؽ طمّمؾ ي٘مرأ

 ؿمٞمئ٤ًم، ُأٓطمظ أن٤م سمؾ  ؾم٤ميم٧م، واإلُم٤مم ىمرأت ًمق ًمٜمٗمًؽ ىمراءشمؽ ُمـ اعم٘مّمقد

ف، اًم٘م٤مرئ ُمـ أيمثر يتدسمر أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف ًمٚمتالوة اعمًتٛمع ًِ  ٓ؟ أو صحٞمح، َٟمٗم

 .صحٞمح ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مد ًم٘مراءشمف، شمّمٖمل وأن٧م اإلُم٤مم ي٘مرأ  ومحٞمٜمم يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 .وزي٤مدة اًم٘مراءة ًمؽ طمّمؾ

ل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ   مه٤م أصح٤مسمف، ٕطمد ىم٤مل ط اًمٜمٌَّ

ة روايت٤من، ة ُمًٕمقد، ٓسمـ َُمرَّ  أىمرأ : ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »ىم٤مل يمٕم٥م، سمـ ُٕيَبّ  وَُمرَّ

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ،: ىم٤مل! ُأنزل؟ وقمٚمٞمؽ اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ

ٜم٤م: وم٢مذاً   ًمتالوة اًم٤ًمُمٕملم اعم٘متديـ قمغم اإلٟمّم٤مت أوضم٥م طمٞمٜمم وضمؾ قمز َرسم 

 اًم٤ًمُمع هذا يًتٛمع أن وهق اهلل، قمٜمد سمف ُمرهمقب ُٕمر ذًمؽ أوضم٥م إٟمم اًم٘مرآن،

، ومٞمم ويتدسمر اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سّمر أن شمًتٓمع ُم٤م ي٘مرأ، واإلُم٤مم ىمرأت أن٧م ًمق أُم٤م ي٘مرأ  ُم٤م شَمدَّ

َما َجَعَل ﴿: ي٘مقل واهلل سم٤مًم٘مراءة، وُمِمٖمقل ًمإلصٖم٤مء، ُمِمٖمقل أن٧م ٕنؽ أبدًا: شم٘مرأ 

 شَمٜمَْتٌِف أن إُم٤م: آصمٜمتلم ُمـ واطمدة وم٠من٧م ،[3:إطمزاب]﴾ اَّللَُّ لَِرُجٍل ِمْن َقْلبَْْيِ ِِف َجْوفِهِ 
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سّمر و اإلُم٤مم ًم٘مراءة  .ٟمٗمًؽ ذم أن٧م شم٘مرأ  ح٤م شمٜمتٌف أن وإُم٤م ومٞمٝم٤م، شَمدَّ

 اجلٝمري٦م: ذم وُيٜمِّْم٧م اًمني٦م، ذم ي٘مرأ  اعم٘متدي أن: اًمثالصم٦م اعمذاه٥م يم٤مٟم٧م هلذا

 .اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص دمتٛمع وسمذًمؽ

ىم٦م، ُمـ رء ومٞمٝم٤م ُم٠ًمخ٦م وهٜم٤م  صالة ٓ: »إول احلدي٨م: اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمدِّ

 إن: ىم٤مًمقا  سم٠مهنؿ إزهر، قمٚممء قمـ أن٧م شمٜم٘مؾ طمٞمٜمم ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ

 ختّمٞمص دظمٚمف وم٘مد إـمالىمف، قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا: ٟم٘مقل ٟمحـ ُمٓمٚمؼ، احلدي٨م

 .أنٗمًٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛملم، قمٚممء مج٤مهػم سم٤مشمٗم٤مق

 ُمٕمف، وريمٕم٧م سمف واىمتدي٧م رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ووضمدت اعمًجد، دظمٚم٧م إذا أن أن٧م

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىمقًمف ذم ٟمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمريمٕم٦م، أدريم٧م ٓ؟ أم اًمريمٕم٦م أدريم٧َم 

 ؟شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

: احلدي٨م ُمٕمٜمك ومّم٤مر واًمتخّمٞمص، اًمت٘مٞمِّٞمد دظمٚمف قمٛمقُمف، قمغم احلدي٨م يٌَؼ  مل

 ُمـ صقرة ذم اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل عمـ إٓ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ

 اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن يًتٓمٞمع ومال رايمٕم٤ًم، اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد، ي٠ميت أن: ُمٜمٝم٤م اًمّمقر

 .إـمالىمف قمغم ًمٞمس هذا وم٤محلدي٨م: إذاً  اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  ُم٤م أنف سمم اًمريمٕم٦م، ًمف وحمًقسم٦م

 شمٕم٤مرو٧م إطم٤مدي٨م إذا: اًمِم٤مومٕمٞم٦م سملم دار ح٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم شَمَٙمّرُم٧م، إذا ُمداظمٚم٦م:

 اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ : ي٘مقل ُمـ قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م طم٤مل وهق سمٞمٜمٝم٤م، اًمتقومٞمؼ إومْمؾ أخٞمس: يٕمٜمل

 .اعمتٕم٤مرو٦م إطم٤مدي٨م سملم ووّم٘مقا  أهنؿ ؾمٙمتتف، ذم اإلُم٤مم سمٕمد

ً، اًمِمٞمخ:  يٙمقن ُم٤م إطم٤مدي٨م سملم اًمتقومٞمؼ ىمٚمٜم٤م، ُم٤م ٟمًٞمٜم٤م أنٜم٤م اًمٔم٤مهر قمٗمقا

 طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: -آٟمٗم٤مً - ذيمرٟم٤م آٟمٗم٤ًم، ذيمرت وم٘مد اًمًٜم٦م، سمٛمخ٤مًمٗم٦م

 .يًٙم٧م يم٤من ُم٤م اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم سم٤مًمٜم٤مس يّمكم يم٤من طمٞمٜمم اعم٤ٌمريم٦م،

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م خي٤مًمػ طَمالًّ  ٟمٕمٓمل ٟمحـ سم٠من إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع يٙمقن ومم 

 يمٜم٧م اًمذي وهذا إطم٤مدي٨م، ٟمٗمس ُمـ سمحؾ ٟم٠ميت ٟمحـ اعم٤ٌمريم٦م، طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م اًمًالم

 صالة ٓ: »طمدي٨م أن ذيمرت -ُم٤م ُٕمر -: ىمٚم٧م ٕين احلؾ، سمٞم٤من -إمت٤مم- صدد ذم أن٤م

 اًمّمقر، سمٕمض ذم ُُمَ٘مٞمّد هق وإٟمم اًمٕمٚممء، قمـ ٟم٘مٚم٧م يمم ُمٓمٚم٘م٤ًم، ًمٞمسش ي٘مرأ  مل عمـ
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 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ووضمد اعمًجد، دظمؾ إذا: وهل اًمٕمٚممء سملم قمٚمٞمٝم٤م ُمتٗمؼ صقرة ذيمرت

 .اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمع صحٞمح٦م ومّمالشمف ُمٕمف، وريمع ومٞمف اىمتدى

 .وإـمالىمف وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم يٌؼ مل احلدي٨م هذا: إذاً 

 سمدون -قمٗمقاً – ؾمٞم٠متٞمؽ يم٤من وهق إظمػم، ؾم١ماًمؽ ضمقاب ي٠ميت أن سم٘مك هٜم٤م

م قم٤مم، ُمٜمٝمم يمؾ قم٤مُم٤من، طمديث٤من شمٕم٤مرض إذا: ُمٜمؽ ـمٚم٥م ٚمَّط وم٠مهي  ًَ  أظمر قمغم ُي

 وخيّمّمف؟

لم أطمد يم٤من إذا: اًمٕمٚممء ىم٤مل  سمحٞم٨م ختّمٞمص، أو شم٘مٞمٞمد دظمٚمف اًمٕم٤مُملم، اًمٜمَّمَّ

ٚمَّط اًمذي ومٝمق وإـمالىمف، قمٛمقُُمف َوُٕمػ ًَ  قمٛمقُمف قمغم سم٘مل اًمذي اًمٕم٤مم، اًمٜمص قمٚمٞمف ُي

 اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمداً  ضمداً  ُمٝمٛم٦م ىم٤مقمدة هذه شَم٘مّٞمٞمد، وٓ ختّمٞمص يدظمٚمف ومل وؿمٛمقًمف

َوَأىِصتُوا َلَعلَُّكْم َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْشتَِمُعوا َلُه ﴿: َوَوح٧م أن.... اًمٗم٘مٝمٞم٦م،

 أن وجيقز اإلٟم٤ًمن، يًٛمع ٓ احل٤مٓت ُمـ طم٤مًم٦م هٜم٤مك هؾ ،[023:إقمراف]﴾ ُتْرََحُونَ 

 .أبداً  يتغم؟ واًم٘مرآن يٚمٝمق

 وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف يمذًمؽ

 .مت٤مُم٤مً  أي٦م ُمع ُم٤مر ٕنف شم٘مٞمٞمد: دظمٚمف ُم٤م ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: وقمٛمقم ،شصالة ٓ: »قمٛمقم شمٕم٤مرو٤م، قمٛمقُم٤من هٜم٤م: إذاً 

 .اعمَُ٘مّٞمد همػم سم٤مًمٕم٤مم اعم٘مٞمد، اًمٕم٤مم ومُٞمَ٘مّٞمد ،[023:إقمراف]﴾ َفاْشتَِمُعوا َلُه َوَأىِصتُوا

 :..(03: 33/   74/   واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 ؟[اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: ]طمدي٨م :ُمداظمٚم٦م

 ٕن ذًمؽ ًمٚمٛم٘متديـ: سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم يدل ٓ ُمتٜمف اًمِمٞمخ:

 يٗمٞمد قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمٌمء إُمر وإٟمم وضمقسمف يًتٚمزم ٓ قمٜمف اًمٜمٝمل سمٕمد سم٤مًمٌمء إُمر
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 قمٚمقم ذم وُمذيمقرة ُمٕمرووم٦م اًم٘مرآن ذم ذًمؽ قمغم وإُمثٚم٦م وضمقسمف وًمٞمس ضمقازه وم٘مط

 .اعمذاه٥م اظمتالف قمغم إصقل قمٚمؿ.. إصقل

 رومع هق هٜم٤م سم٤مًمّمٞمد وم٠مُمره[ 0:اح٤مئدة]﴾ وَم٤مْصَٓم٤مُدوا طَمَٚمْٚمُتؿْ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثالً 

 ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف يمذًمؽ يّمٓم٤مد، ٓ أنف ًمٚمٛمحرم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٛمحٔمقر

الةُ  وا اًمّمَّ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 سم٤مٟٓمتِم٤مر إُمر ومٝمذا[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ اّللَّ

: وضمؾ قمز سم٘مقًمف ُمًٌقق ٕنف ضمقازه: يٕمٜمل وإٟمم وضمقسمف يٕمٜمل ٓ اًمّمالة اٟم٘مْم٤مء سمٕمد

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا﴿ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  ومٝمذا[ 9:اجلٛمٕم٦م]﴾ اًْم

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا﴿: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف رومٕمف ضم٤مء اًمٕمٛمؾ شمرك يٗمٞمد اًمذي إُمر وا اًمّمَّ  وَم٤مٟمتنَِمُ

 احلدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م إصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتخدُمٜم٤م وم٢مذا[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ إَْرضِ  ذِم 

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال اًمٚمٗمظ سمذاك صحتف ومرض قمغم

 وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد اًمٜمٝمل ُمـ اؾمتثٜم٤مء اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ هنل شمٗمٕمٚمقا  ومال اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م

 .اًمقضمقب يٗمٞمد

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهل ذًمؽ سمٕمد اًمتل اجلٛمٚم٦م أُم٤م

 احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ ومٝمق واضم٤ٌمً  احلٙمؿ يم٤من وم٢من احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م مجٚم٦م هلش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 اجلقاز احلٙمؿ يم٤من وإن اعمًتح٥م، احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ ومٝمق ُمًتح٤ٌمً  احلٙمؿ يم٤من وإن اًمقاضم٥م،

 قمغم يدل ٓ احلدي٨م أن ضمداً  واوح٤مً  يم٤من هذا قمرف وم٢مذا اجل٤مئز، احلٙمؿ هلذا شمٕمٚمٞمؾ أجْم٤مً  ومٝمق

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء ًمٚمٛم٘متدي اًم٘مراءة وضمقب

 ىمد اًمٕمٚم٦م ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا أن أووحٝم٤م أُمقر هذا ي١ميمد مم٤م وم٢من

 اجلقاز سمؾ اًمقضمقب يٕمٜمل ٓ إُمر هذا أن ي١ميمد سمٚمٗمظ أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم ضم٤مء

: وم٘مقًمفش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »ًمٗمٔمف يم٤من طمٞم٨م اعمرضمقح،

، أن إٓ  ٕن اًمٙمت٤مب: سمٗم٤محت٦م ومٚمٞم٘مرأ  ي٘مرأ  يريد ُمٜمٙمؿ واطمد سمد وٓ إن: يٕمٜمل ي٘مرأ

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ أن ومٞمٝم٤م إصؾ

 قمغم وشمٌٕمف اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اهلل رمحف أمحد اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اًمراضمح يم٤من هلذا

 وأن اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف جي٥م اعم٘متدي أن ُمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذًمؽ
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 وسمذًمؽ اإلُم٤مم، ُمـ اًم٘مرآن شمالوة يًٛمع أنف دام ُم٤م ي٘مرأ  وٓ اجلٝمري٦م ذم يّمٛم٧م

 ذم دًمٞمؾ يمؾ ٟمْمع طمٞمٜمم اًمتٕم٤مرض ُمـ وشمًٚمؿ سمٞمٜمٝم٤م اًمتٕم٤مرض يٌدو اًمتل إدًم٦م شمتجٛمع

 يمم اًمٜمّمقص سملم اًمتقومٞمؼ طمٞمٜمذاك ومٞمٜمٌٖمل يٕم٤مروف ىمد ُم٤م ُمالطمٔم٦م ُمع اعمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟمف

 .أجْم٤مً  احلدي٨م وأصقل اًمٗم٘مف أصقل.. إصقل قمٚمؿ ىمقاقمد ُمـ ُمٕمٚمقم هق

 ىمًؿ ذم اًمّمالح اسمـ ُم٘مدُم٦م قمغم ذطمف ذم اهلل رمحف اًمٕمراىمل احل٤مومظ ذيمر وم٘مد

 اًمتقومٞمؼ وضم٥م اًمٔم٤مهر ذم ُمتٕم٤مرو٤من خمتٚمٗم٤من طمديث٤من ضم٤مء إذا أنف اعمختٚمػ احلدي٨م

 ه٤مم أُمر وهذا وأيمثر، وضمف ُم٤مئ٦م ضم٤موزت اًمتل اًمٙمثػمة اًمتقصمٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف سمٞمٜمٝمم

 .سمٞمص طمٞمص ذم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م وىمع وإٓ ضمداً 

َُم٧ْم ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟم٘مرأ  ُمثالً  ومٜمحـ مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  وىمٗمٜم٤م وم٢مذا[ 4:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ

د اًمٌحر ُمٞمت٦م إسم٤مطم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م سمف ضم٤مءت سمم ٟم٠مظمذ ومل أي٦م هذه قمٜمد  طمرُمٜم٤م واجلرا

َُم٧ْم ﴿: يِمٛمٚمٝمم اًم٘مرآين اًمٜمص ٕن أيمٚمٝمم: مُ  اعْمَٞمْت٦َمُ  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  طُمرِّ  هذه: إذاً  [4:اح٤مئدة]﴾ َواًمدَّ

 وم٢مذا واخل٤مص، سم٤مًمٕم٤مم قمٜم٤م يٕمؼم اًمتل وهل اًمٜمّمقص، سملم اًمتقومٞمؼ ىمقاقمد ُمـ ىم٤مقمدة

 .اخل٤مص سم٤مًمٜمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ظمّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص يٕم٤مرض ظم٤مص ٟمص ضم٤مء

 اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص جيقز ٓ أنف ُمـ اعمذاه٥م سمٕمض ي٘مقًمف ُم٤م ه٤مهٜم٤م يِمؽمط وٓ

شمر أو اًم٘م٤مـمع  سمٕمْمٝمؿ يذيمره يم٤من وإن ذـم٤مً  ًمٞمس هذا أطم٤مد، اخل٤مص سم٤مًمٜمص اعمتقا

 وذم اًمتٗمريٕم٤مت سمٕمض ذم أصقهلؿ خي٤مًمٗمقن ذًمؽ ُمع ٟمراهؿ وًمٙمٜمٜم٤م إصقًمٞم٦م يمتٌٝمؿ ذم

 .أن ومٞمف ٟمحـ ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمتل اًمٗمروع سمٕمض

 ذًمؽ ُمـ واًم٘مرآن صمٌقشمف اعم٘مٓمقع اًمٕم٤مم ختّمٞمص جيقز ٓ: ىم٤مًمقه٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة

 ُمٞمت٦م إسم٤مطم٦م قمغم اعمًٚمٛملم مجٝمقر واوم٘مقا  ذًمؽ ُمع اًمثٌقت، اًمٔمٜمل أطم٤مد سم٤محلدي٨م

د اًمًٛمؽ ً، ًمٞمس أنف: ومٞمف ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ ذًمؽ ذم احلدي٨م أن ُمع واجلرا شمرا  وىمد ُمتقا

 .صمٌقشمف سم٤معمْمٛمقن صمٌقشمف اعم٘مٓمقع ظمّمّمقا 

 َوإَِذا﴿: اًمٙمريٛم٦م أي٦م ومٕمٜمدٟم٤م اعمتٕم٤مرو٦م، اًمٜمّمقص سملم اًمتقومٞمؼ جي٥م هذا قمغم

 يٕم٤مروف قم٤مم ٟمص[ 023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ 
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 وم٠مجـ شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُم٤من ومٝمٜم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »أظمر اًمٕم٤مم اًمٜمص

 سملم قمٜمدٟم٤م ومرق ٓ احلديثل؟ اًمٕم٤مم أم اًم٘مرآن ًمٕم٤مما أظمر، اًمٕم٤مم قمغم يًٚمط اًمٕم٤مُملم

 مم٤م شم٘م٤مل اًمتل واًمٗمٚمًٗم٦م ُمٜمٝمم، سمٙمؾ اًمٕمٛمؾ وضمقب طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م وسملم اًم٘مرآن

 اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ اًمقاوٕملم قمٜمد طمتك سمؾ اًمٕمٚممء مج٤مهػم قمٜمد هب٤م يٕمتد ٓ هذه آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 هذه ًمتٓمٌٞمؼ خم٤مًمٗمتٝمؿ ُمـ شمٗمرقم٧م اًمتل إظمرى إُمقر ُمـ يمثػم ذم ظم٤مًمٗمقه٤م وطمٞم٨م

 ُمٜمٝمم، سمٙمؾ اًمٕمٚمؿ وضمقب طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م وسملم أي٦م سملم قمٜمدٟم٤م ومرق ومال اًم٘م٤مقمدة،

 إُمر؟ ذم دىم٦م...أظمر خيّمص وم٠مهيم شمٕم٤مرو٤م قمٛمقُم٤من هٜم٤م وًمٙمـ

 وقمٙمس..سم٤مًم٘مرآن احلدي٨م ظمّمّمقا  احلٜمٗمٞم٦م: ىمٚمٜم٤م اعمذاه٥م إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا

 ُمـ: مت٤مُم٤مً  خمتٚمٗم٦م احلّمٞمٚم٦م وشمٙمقن سم٤محلدي٨م اًم٘مرآن ٟمخّمص ٟمحـ: وم٘م٤مًمقا  أظمرون

 وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم إٓ ًمف وم٤مؾمتٛمٕمقا : يم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمٜم٤مه٤م سم٤محلدي٨م أي٦م خيّمص

 يم٤من ُمـ إٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ٟم٘مقل ذًمؽ قمٙمس ومٛمـ اإلُم٤مم،

ٞمَٝم٤م ُهقَ  ِوضْمَٝم٦مٌ  َوًمُِٙمؾ  ﴿: واًمًٙمقت اًمّمٛم٧م ومٕمٚمٞمف اإلُم٤مم ُمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة يًٛمع  ُُمَقًمِّ

 اعمذهٌلم أطمد شمرضمٞمح ذم اًمدىمٞمؼ إُمر إذاً  ًم٘مْمٞم٦م وإٟمم[ 138:اًمٌ٘مرة]﴾ اخْلػَْمَاِت  وَم٤مؾْمَتٌُِ٘مقا 

 .أظمر قمغم

 اًمٜمص سمف خيّمص طمٞمٜمئذٍ  ُم٤م ختّمٞمص قمٚمٞمف يٓمرأ [ اًمذي اًمٜمص أن] رأجٜم٤مه واًمذي

 اًمٜمص ُمٓمٚم٘م٤مً  خيّمص مل اًمذي اًمٕم٤مم اًمتخّمٞمص يزول وٓ ًمٖمػمه اعمخّمص اًمٕم٤مم

 .ًمٖمػمه ظمّمص اًمذي اًمٕم٤مم

 أجديٜم٤م سملم أن اعمث٤مل هق: سمٛمث٤مل شمقوح إمم ُيت٤مج ىمد ًمٙمـ ضمداً  دىمٞمؼ يمالم هذا

 ىمٌٞمؾ: اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ شمٜمٝمك اًمتل إطم٤مدي٨م إمم ٟم٠ميت ذًمؽ ىمٌؾ ًمٙمـ

 اًمٜمّمقص هذه اًمٖمروب، قمٜمد و اًمًمء، وؾمط ذم اؾمتقائٝم٤م وقمٜمد اًمِمٛمس، ـمٚمقع

 هذه ذم اًمّمٚمقات سمٕمض جلقاز سمٞم٤من ومٞمٝم٤م أظمرى صقرة شمٕم٤مروٝم٤م ىمد ؿمؽ وٓ قم٤مُم٦م

 .إوىم٤مت

 يقم ذات ؾمٚمؿ ح٤م ط اًمٜمٌل أن وهمػمه اًمؽمُمذي ؾمٜمـ ذم ضم٤مء اًمذي احلدي٨م ُمثالً 

 ي٤م: ىم٤مل اًمرضمؾ ؾمٚمؿ ح٤م ُمٕم٤ًم؟ أصالشم٤من: »ًمف وم٘م٤مل يّمكم، رضمؾ ىم٤مم اًمٗمجر صالة ُمـ
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 اًمٗمجر ريمٕمتل صٚمٞم٧م ىمد أيمـ ومل اًمّمالة أىمٞمٛم٧م وىمد اعمًجد دظمٚم٧م اهلل، رؾمقل

 ومل اعمًجد دظمؾ ُمـ أن اًمًٜم٦م ُمـ ومّم٤مر واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مىمرهش ه٤مشم٤من ومٝمم

 أىمٞمٛم٧م وىمد اًمًٜم٦م صالة يًت٠منػ أن ًمف ينمع ٓ أنف ومٛمٕمٚمقم اًمًٜم٦م صغم ىمد يٙمـ

 ًمف جيقز ومٝمؾش اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمّمالة

 .اجلقاز قمغم دل احلدي٨م هذا اًمٗمريْم٦م؟ سمٕمد يّمكم أن

 ـمرأ ش اًمِمٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمجر سمٕمد صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: إذاً 

 .اًمتخّمٞمص هذا قمٚمٞمف

 طملم ومٚمٞمّمٚمٝم٤م قمٜمٝم٤م ٟم٤مم أو صالة ٟمز ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثالً  يمذًمؽ

 قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م خيّمص احلدي٨م هذا أجْم٤مً ش ذًمؽ إٓ هل٤م يمٗم٤مرة ٓ يذيمره٤م

 .اًمثالصم٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 ذم مجٕمٝم٤م ىمد اهلٜمد ذم احلدي٨م قمٚممء أطمد يم٤من يمثػمة اًمّمدد هذا ذم وإطم٤مدي٨م

 سم٠مطمٙم٤مم اًمٕمٍم أهؾ إقمالم: وهق أٓ سمف واًمتٗم٘مف سم٘مراءشمف أنّمح ىمٞمؿ يمت٤مب ومٝمق يمت٤مب

 قمـ اًمٜمٝمل أطم٤مدي٨م ختّمص ضم٤مءت اًمتل اًمٜمّمقص شمتٌع هٜم٤مك اًمٗمجر، ؾمٜم٦م ريمٕمتل

 .ٟمٕمؿ آسم٤مدي، اًمٕمٔمٞمؿ اًمديـ ؿمٛمس اؾمٛمف اًمثالصم٦م، إوىم٤مت ذم اًمّمالة

 أن يتٗمؼ ُم٤م يمثػماً  اعمًجد، حتٞم٦م ُم٠ًمخ٦م اًم٘م٤مقمدة هبذه يٕم٤مرض أن شمٞمٛمٞم٦م وم٤مسمـ

 ذم أومٞمّمٚمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤م، اًمّمالة اعمٜمٝمل إوىم٤مت هذه ُمـ وىم٧م ذم اعمًجد يدظمؾ أطمدٟم٤م

 اًمِمقيم٤مين اإلُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م أن وئمٝمر يّمٚمٞمٝم٤م؟ ٓ أم قم٤مُم٦م، سمّمقرة[ اًمقىم٧م] ذًمؽ

 اًمٙمراه٦م وىم٧م ذم يم٤من وًمق يّمكم يمٞمػ جيٚمس، وٓ يّمكم ٓ سم٠منف ىم٤مل اًمذي اهلل رمحف

 يّمكم طمتك جيٚمس ومال اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٕن ح٤مذا؟

 قم٤مم، ٟمص هذا: ي٘مقلش ًمٞمجٚمس صمؿ ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ: »إظمرى اًمرواي٦م وذمش ريمٕمتلم

 هذا ًمٙمـ اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وهق سمآظمر اًمٕم٤مم اًمٜمص قم٤مروف ىمد

 ضمقاٟم٥م ُمـ ختّمٞمص دظمٚمف ىمد اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل ُمـ اًمٜمص

 ومٞمٍمف إـمالىم٤مً  ختّمٞمص يدظمٚمف مل اعمًجد سمتحٞم٦م إُمر سمٞمٜمم قمٛمقُمف ومْمٕمػ يمثػمة
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 .وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم أظمر اًمٜمص ومٞمٔمؾ وٕمٗم٤مً  اًمٕم٤مم اًمٜمص ومٞمزداد اًمٕم٤مم اًمٜمص قمغم

 أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء ُم٤م شمٕمٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  ًمٕمٚمٙمؿ: آظمر سم٤مؾمتٜم٤ٌمط ذًمؽ وٟم١ميمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ومجٚمس اًمٖمٓمٗم٤مين ؾمٚمٞمؽ دظمؾ صمؿ مجٕم٦م يقم خيٓم٥م يم٤من ط اًمٜمٌل

 ومّمؾ ىمؿ: ىم٤مل ٓ،: ىم٤مل أصٚمٞم٧م؟ ومالن، ي٤م: »احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ظمٓمٌتف ىمٓمع واًمًالم،

 اعمًجد سمتحٞم٦م اهتؿ ىمد ط اًمٜمٌل أن ٟمجد ي٠ميت، ح٤م ًمٌالل ىمٚمٞمالً  ٟم٘مػ هٜم٤م إممش ريمٕمتلم

 ضمٚمقؾمف سمٕمد يٜمٝمض سم٠من اجل٤مًمس ذًمؽ وأُمر ظمٓمٌتف ىمٓمع طمٞم٨م سم٤مًمٖم٤مً  اهتمُم٤مً 

 .ريمٕمتلم ويّمكم

 يقم أطمديمؿ ضم٤مء إذا: »وم٘م٤مل ًمٚمج٤مًمًلم ظمٓم٤مسمف ُمقضمٝم٤مً  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل 

 اجلٛمٕم٦م يقم داظمؾ ًمٙمؾ ظمٓم٤مب هذاش ومٞمٝمم وًمٞمتجقز ريمٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ي١ميمد وهق رء قمغم يدًمٜم٤م هذا خيٓم٥م، اخلٓمٞم٥م يم٤من وًمق جيٚمس أٓ

 .اعمخّمص همػم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص اعمخّمص اًمٕم٤مم اًمٜمص ختّمٞمص ُمـ

 إُمر قمـ هنك سمٞمٜمم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م ريمٕمتلم سمّمالة إُمر أيمد ط اًمٜمٌل أن... 

 إذا: »اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م شمٕمٚمٛمقن يمم خيٓم٥م واخلٓمٞم٥م اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف

 أنّم٧م: اًم٘م٤مئؾ وم٘مقلش ًمٖمقت وم٘مد أنّم٧م خيٓم٥م واإلُم٤مم اجلٛمٕم٦م يقم ًمّم٤مطمٌؽ ىمٚم٧م

 سمٞمٜمم ذًمؽ قمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنك سم٤معمٕمروف، أُمر هق خيٓم٥م واإلُم٤مم

 ُم١ميمدة إىمؾ قمغم وهل قمٜمدٟم٤م اًمراضمح قمغم واضم٦ٌم اًمتحٞم٦م سم٠من ي١ميمد ومٝمذا سم٤مًمتحٞم٦م أُمر

 جيقز ٓ ٕنف ذًمؽ اًمٙمالم: ذم اًمِم٤مهد هٜم٤م اًمّمالة يمراه٦م وىم٧م ذم وًمق ُم١ميمدة ؾمٜم٦م

 إذا اعمًجد حتٞم٦م وًمق طمتك اخلٓمٞم٥م يت٤مسمع: يٕمٜمل ومٚمٞمتٜمٗمؾ خيٓم٥م اخلٓمٞم٥م ىم٤مم إذا ٕطمد

 قمٚمٞمف ٕنف اًمّمالة: هذه شمّمح ٓ ومحٞمٜمئذٍ  يّمكم أن يريد ىم٤مم صمؿ قم٤مُمداً  ضمٚمس يم٤من

 أومم ًمٚمٜم٤مومؾ دوٟمف ومم اعمٜمٙمر قمـ واًمٜمٝمل سم٤معمٕمروف إُمر قمـ هنك واًمًالم اًمّمالة

 حتٞم٦م أُم٤م ذًمؽ، ومٚمف اًمتٜمٗمؾ يٙمره ٓ اًمذي اًمقىم٧م هذا ذم اعمًجد سمتحٞم٦م أُمر وم٢من سم٤مًمٜمٝمل،

 .إظمرى ًمٚمٜمقاطمل ظمالوم٤مً  اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ذم شمٙمره اعمًجد

: ىم٤مًمقا  طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل دمٛمٕمٝم٤م سمٕم٤ٌمرة اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٚممء ضم٤مء هٜم٤م ُمـ

 :ىمًمن اًمٜمقاومؾ
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 إول اًم٘مًؿ ُمـ يم٤من ومم أؾم٤ٌمب، هل٤م ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٦م وٟمقاومؾ أؾم٤ٌمب، ذوات

 ُمٜم٤مؾمٌتٝم٤م، سمٗمقات يٗمقت شمريمٝم٤م ٕن اعمٙمروه٦م: إوىم٤مت ذم وًمق[ اًمّمالة ومتجقز]

 إوىم٤مت هذه همػم ذم يتٜمٗمؾ أن يًتٓمٞمع وم٤مإلٟم٤ًمن اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜم٤مومٚم٦م ُمـ يم٤من ُم٤م وأُم٤م

 .قمٜمٝم٤م اعمٜمٝمل

 اًْمُ٘مْرآنُ  ىمُِرَئ  َوإَِذا﴿.. اجلقاب هذا ٟمٕمرف أن اًمّمٕم٥م ُمـ: وهق اًم٤ًمسمؼ سمحثٜم٤م إمم ٟمٕمقد

 ٟمصش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ.. »قم٤مم ٟمص[ 023:إقمراف]﴾ َوأَنِّمتُقا  ًَمفُ  وم٤َمؾْمتَِٛمُٕمقا 

ول اًمٜمص وضمدٟم٤م قم٤مم،  اًمتخّمٞمص دظمٚمف ىمد أظمر اًمٜمص وضمدٟم٤م.. ختّمٞمص يدظمٚمف مل ٕا

 إمج٤مقم٤مً  أىمقى وهق اًمّمح٤مسم٦م سمٕمد ضم٤مء ُمـ إًمٞمٜم٤م إمج٤مقم٤مً  يٙمقن يٙم٤مد اًمتخّمٞمص هذا ُمـ رء

 ُمع رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك سمف وم٤مىمتدى رايمع واإلُم٤مم ضم٤مء ُمـ أن سمذًمؽ أقمٜمل اًمّمح٤مسم٦م، قمٝمد ذم

 اًمتخّمٞمص قمٚمٞمف أدظمٚمٜم٤م أجْم٤مً  صالة؟ ٓ سم٤محلدي٨م ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا إذاً  اًمٙمت٤مب، وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءة جيقز اًمتل اًمني٦م اًمّمالة ذم طمتكش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »وم٘مٚمٜم٤م

 أدرك وم٘مد رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك إذا سمّمدده، ٟمحـ ُم٤م وومٞمٝم٤م اجلٝمري٦م اًمّمالة قمـ ومْمالً  ومٞمٝم٤م

 عمـ صالة ٓ: »احل٤مًم٦م هذه سمٛمثؾ خمّمّم٤مً  احلدي٨م ومٞمٙمقن إقم٤مدَت٤م قمٚمٞمف جي٥م ومال يمٚمٝم٤م اًمريمٕم٦م

 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم إدراك سمٛمثؾ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ متٙمٜمف قمدم طم٤مًم٦م ذم إٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل

 .اًمريمٕم٦م ًمف ومتح٥ًم ومػميمع

 وٕمػ ومٞمف سمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم ُمٜمٝم٤م روي٧م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ومٞمف هذا

 سمٛمجلء ذًمؽ شم٠ميمد صمؿ اًمٙمت٥م، سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت ىمد ىمقة ومٞمف آظمر سم٢مؾمٜم٤مد وروي

 قمـ ذًمؽ صم٧ٌم أنف ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك اإلُم٤مم وراء اًمريمقع ُمدرك أن ُمـ احلدي٨م شمْمٛمٜمف ُم٤م

 قمٌد صمؿ اًمّمديؼ سمٙمر أبق رأؾمٝمؿ قمغم خم٤مًمػ هلؿ يٕمرف أن دون اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م

 آظمرون ُمقاوم٘مقن يٙمقن وىمد قمٛمر، سمـ اهلل قمٌد صمؿ صم٤مسم٧م، سمـ زيد صمؿ ُمًٕمقد، سمـ اهلل

 يمم صحٞمح٦م إًمٞمٝمؿ سمذًمؽ أؾم٤مٟمٞمد ُمـ أيمثرهؿ وه١مٓء أن، همػمهؿ أؾمتحي ٓ

 ختري٩م ذم اًمٖمٚمٞمؾ إرواء: أذيمر ومٞمم وُمٜمٝم٤م اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ ذيمرت يمٜم٧م

 .اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر أطم٤مدي٨م

صش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: وم٢مذاً   خمّمَّ
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 ًمٚمحدي٨م ختّمٞمّمٝمؿ ومٙم٤من أي٦م خيّمص احلدي٨م هذا سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ قمٜمد طمتك

 ذم ىمٚم٧م يمم اًمراضمح اًم٘مقل ومٞمٙمقن آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل[ اًمّمقرة] هذه ظمالف هب٤م

 إصؾ هق ذًمؽ قمغم واوم٘مٝمم وُمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًمًٜم٦م إُم٤مم ذه٥م ُم٤م اًمٙمالم هذا أول

 .ومٞمف واًمتٗم٘مف سم٤محلٗمظ وإومم

 خمرضم٤مً  ًمف جيد ٓ اعمًٚمؿ شم٠مُمٚمٝم٤م إذا ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟمٜمجق وسمذًمؽ

 ىمراءة يدرك مل وإذا ضمٝمراً  ي٘مرأ  يم٤من إذا اإلُم٤مم وراء اًمًٙمقت وهق اًمرأي هذا سمتٌٜمل إٓ

 .ًمٚمريمقع ُمدريم٤مً  يٙمقن رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك وإٟمم اًمٗم٤محت٦م

 اجلٝمري٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة إجي٤مب شمٌٜمقا  اًمذي اًمٕمٚممء أوئلؽ ُمـ يمثػم يم٤من وح٤م 

: أي٦م[ يقاضمٝمقن] ٕهنؿ احلٙمؿ: هذا ذم شمردداً  ؿمؽ وٓ أنٗمًٝمؿ ذم جيدون يم٤مٟمقا 

 ضمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ قمـ ومْمالً [ 023:إقمراف]﴾ َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿

 ؿمٞمئ٤مً  أنٗمًٝمؿ ذم جيدون يم٤مٟمقا  صمؿش وم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 اًمًٜم٦م ذم أثراً  ًمف ٟمجد ٓ ؿمٞمئ٤مً  أوضمدوا سم٠من خمرضم٤مً  هلؿ أوضمدوا احلٙمؿ هلذا اًمؽمدد ُمـ

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م أن إُم٤مم يمؾ ُمـ ـمٚمٌقا  أهنؿ وهق

 ٟمِمٕمر يمم ٕنف وذًمؽ اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة وهق أٓ سمٗمروف اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ ًمٙمل

 يم٤من ُم٤م وإٓ أقمت٘مد يمم[ شمٌٜمقه اًمذي اًمرأي سم٥ًٌم هذا ذم وىمٕمقا  أهنؿ] احل٘مٞم٘م٦م مجٞمٕم٤مً 

 اعم٘متدي ي٘مرأ  ُمتك اًمًٜم٦م، ذم وارداً  وًمٞمس اعمخرج هذا ٕنٗمًٝمؿ يقضمدوا أن هلؿ يٜمٌٖمل

 وُم٤م هب٤م، اجلٝمر ومٚمؿ ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة ُمع اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  سم٠منف: ىمٞمؾ إن اًمٗم٤محت٦م؟

: ًمإلُم٤مم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٘مقل أن اإلؾمالم ذم ًمف وضمقد ٓ هذا ذًمؽ؟ ُمـ[ اًمٗم٤مئدة]

 ُم٤م سمٕمده٤م، هاً  اىمرأ  أو واؾمٙم٧م اًمّمٚمقات سمٕمض ذم اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة صقشمؽ ارومع

ره وسملم ًمّمقشمف رومٕمف سملم طمٞمٜمئذٍ  اًمٗمرق  أن جي٥م طم٤مل يمؾ قمغم واعم٘متدي سمّمقشمف، إها

 .ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة طملم اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ 

 أو آي٤مت سم٘مراءة ويٌدأ ىمراءَت٤م ُمـ اإلُم٤مم يٗمرغ أن سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  إٟمم: ىمٞمؾ وإن

 هؿ ًمٙمـ سمف اعم٘متديـ هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمٝمراً، أي٤مت هبذه اًم٘م٤مئٚمقن ي٘م٤مسمؾ طمٞمٜمئذٍ  ؾمقرة،

 أن وسملم ٕنٗمًٝمؿ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا أن سملم جيٛمٕمقا  أن يًتٓمٞمٕمقن ٓ قمٜمف، ُمِمٖمقًمقن

 جيدوا مل اعمِم٤ميمؾ هذه وضمدوا ح٤م إُم٤مُمٝمؿ، ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝمؿ يتغم اًمذي اًم٘مرآن يتدسمروا

سم٤مً   اإلُم٤مم أهي٤م اؾمٙم٧م.. اعمخرج ذًمؽ هلؿ وم٠موضمدوا قمٚمٞمف اعم١مُمٜم٦م اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ ضمقا
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 .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدون يتٛمٙمـ طمتك

: وُم٤م ؾمٙمتقا  ذًمؽ سمٕمد ذيمروا مم٤م  سمحٞم٨م يًٙم٧م إُم٤مُم٤مً  دمد ًمـ ٕنؽ ؾمٙمتقا

 اعمٞمن اًمًٝمؾ اًمًٛمح اإلؾمالم ذم هذا سمٛمثؾ وضمد ُم٤م اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن اعم٘متدي يًتٓمٞمع

 ذم وأوؾمٓمٝم٤م اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمم اعمذاه٥م أقمج٥م يم٤من ًمذًمؽ اًمٜم٤مس: ًمٙمؾ

 اًمني٦م، ذم وي٘مرأ  اجلٝمري٦م ذم ي٘مرأ  ٓ: أمحد اإلُم٤مم اًمًٜم٦م إُم٤مم إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

ه] اًمذي وهذا  .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ؿم٤مء إن[ ٟمرا

 .إصؾ ذم اًمٜم٘م٤مش سم٤مىمل ويراضمع اًمتًجٞمؾ ًمرداءة سم٤مظمتّم٤مر

 (22:43:11/ب 27: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 أن  ؾمٌؼ، اهلل رؾمــقل قمغم واًمًـالم واًمّمـالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مهلل أقمـقذ: وضمـؾ قمـز اهلل ىمقل سملم ٟمـقومؼ يمٞمػ أن أـمـرطمف اًمذي هذا قمــ حتدصم٧م

 رؾمقل وطمـدي٨م ﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿: اًمرضمٞمؿ اًمِمـٞمٓمـ٤من ُمـ

 ش صـالة ٓ: »ط اهلل

 .ي٘مرأ  مل عمـ اًمِمٞمخ:

 اإلُمـ٤مم ؾمـٙمقت قمـدم طم٤مل ذم ط ىم٤مل يمـم أوش  اًمٙمـت٤مب سمٗم٤مشمـح٦م ي٘مرأ  مل ًمـٛمـ»  اًم٤ًمئؾ:

 .صالشمف طمـٙمؿ ومـم ىمراءشمـٝم٤م شمتـؿ مل وإذا، رأى طمٞم٨م ُمـقوٕمـٝم٤م وأجـ

ًـ١مال هذا قمغم اإلضمـ٤مسم٦م ىمٌؾ اًمِمٞمخ: ٌـف أن قمكم ًمزاُمـ٤م أرى اًم  يمـثػم ُمـ ؿمـ٤مئع ظمـٓم٠م قمغم أن

 أطمـدهؿ وأراد قمـٚمؿ ُمـجٚمس ذم يمـ٤مٟمقا  إذا أنـٝمؿ وـهق أٓ وهمٞمـرهؿ اًمٕمـٚمؿ ـمـالب ُمـ

 اًمـتقومٞمـؼ يٜمٌٖمل قمـم أو دًٓمتـٝم٤م قمـ ي٠ًمل أن أراد أو سمـٝم٤م يًـتدل وأن سمآج٦م يـٜمزع أن 

 اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمــقذ: وضمؾ قمـز اهلل ىم٤مل: اًمًــ٤مئؾ ي٘مقل ُمـ٤م طمدي٨م وسملم سمٞمـٜمٝم٤م

 .- ُمـثال- ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآنُ  ﴿ اًمرضمٞمـؿ
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  اًمرضمـٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمــقذ سمـٕمد: شمـٕم٤ممم اهلل ىم٤مل:ىم٤مل أو

 يـ٘مّمده ٓ اهلل إمم رء ٟم٦ًٌم ومٞمف ُمـحض ظمـٓم٠م هذا إىمقال ُمـ ذًمؽ وٟمـحق

ش  ُمـٜمف ُيٕمـتذر وُمــ٤م إيـ٤مك: » ط اًمٜمٌل ىمقل ُمـخ٤مًمٗم٦م ذم ومٞم٘مع سمـٚمٗمٔمف ُيدان وًمـٙمٜمف اًمـ٘م٤مئؾ

 ُمـ سم٤مهلل أقمـقذ اهلل ىم٤مل أجـ: »ًمـٝمؿ ومٜم٘مقل اًمٜمـ٤مس سمـٕمض قمغم ٟمًتدرك طمـٞمٜمم ومـٜمـحـ

 إـمـالىم٤م، هذا ُمـ رء يـقضمد ٓش ًمف وم٤مؾمـتٛمٕمقا  اًم٘مرآن ىُمرئ وم٢مذا اًمرضمــٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من

 اًمًـ٤مئؾ هذا أو اعمـًتدل هذا أو اًم٘م٤مرئ هذا إن ُمٜمٙمؿ ومرد يمـؾ يدري يمـم أدري ًمـٙمٜمل

 ُمٜمـف شمـٓمٌٞم٘م٤م أو ُمٜمـف إقمــمٓ أي٦م يدي سملم آؾمـتٕم٤مذة هذه ويـذيمر اًمٙمـٚمٛم٦م هذه ي٘مقل إٟمــم

 ٟمـٕمؽمض طمـٞمٜمـم يـ٘مقًمقن هٙمذا ﴾ وَم٢ِمَذا ىَمَرأَْت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمتَِٕمْذ سم٤ِمّلل ﴿:وشمٕم٤ممم ًم٘مقًمف

ـرا  قمــٚمٞمٝمؿ  يمذا سمـٕمد اهلل ىم٤مل: ىمقًمؽ ٕن، يمذًمؽ  يٙمقن أن يـٜمٌٖمل ٓ  هذا سم٠من ًمـٝمؿ ُُمذيمِّ

 ﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿ اًمرضمـٞمؿ اًمِمـٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمـقذ: ىم٤مل اهلل أن يٕمٜمل

 شم٤ٌمرك سم٤مهلل شمتٕمٚمؼ وٓ سمـف شمتٕمـٚمؼ إٟمـم اًمٌـٕمدي٦م هذه يمذا، سمـٕمد اهلل ىم٤مل: ىمـٞمؾ إذا وسمـخ٤مص٦م

 اًم١ًمال يريد أو سمـٝم٤م اإلؾمتدٓل يريد آي٦م ؾم٤مق ُمـ ًمٙمؾ ومٞمٜمٌٖمل ذًمؽ وقمغم وشمٕم٤ممم،

: اًمرضمٞمؿ اًمِمٞمٓم٤من ُمـ سم٤مهلل أقمقذ: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل: ي٘مقل وٓ ُم٤ٌمذة يتٚمقه٤م أن قمـٜمٝم٤م

: ومٞم٘مقل يذيمره٤م رأؾم٤م وإٟمم سم٤مهلل، أقمـقذ سمـٕمد اهلل ىم٤مل يـ٘مقل وٓ ،﴾َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآنُ ﴿

، يمذا طمدي٨م وسملم ﴾وَم٢ِمَذا ىَمَرأَْت اًْمُ٘مْرآَن وَم٤مؾْمتَِٕمْذ سم٤ِمّلل﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سملم اًمتقومٞمؼ ُمـ٤م

 اًمًالم قمٚمـٞمف اًمرؾمقل ىمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ١ماظمذة ذم شمـ٘مٕمقا  ٓ طمتك شمٜمتٌٝمـقا  أن جي٥م هٙمذا

 ش. اًمٜم٤مس قمـٜمد سمف شمٕمتذر سمٙمالم شمٙمٚمٛمـ ٓ ُمٜمف ُيٕمتذر وُمـ٤م إي٤مك»

 يـٕمرومٝم٤م ٓ ىمٚمٌؽ ذم ىمّمد أظمل يـ٤م ،يمذا ىمّمدت أنـ٤م واهلل: ي٘مقًمقن اًمٜمـ٤مس دائٛمـ٤م

ـ ًمٙمـ رسمؽ إٓ ًِ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمـ٤من إن شمًٛمٕمقا  أخؿ سمٚمٗمٔمؽ، ىمّمدك قمـ اًمتٕمٌػم أطم

 ًمُٞمٔمٝمر وم٘م٤مل ط اًمٜمٌل ُمـ ُمققمـٔم٦م ؾمٛمع اًمذي اًمّمح٤ميب ذًمؽ قمغم اًمِمديد اًمًالم

 يمـ٤من ومـمذاش اهلل رؾمقل ي٤م وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م» سم٘مقًمف ًمٚمٜمٌل وإـم٤مقمتف واشم٤ٌمقمف ظمْمققمف

 ش.وطمده اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م ىمؾ ٟمِدا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »ىم٤مل اًمًالم؟ قمٚمٞمف ُمقىمٗمف

 يـجٕمٚمف أن وؿمئ٧م اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م ًمٜمٌٞمف ُمـخ٤مـم٤ٌم سم٘مقًمف ىمّمد اًمّمح٤ميب هذا سم٠من أتـرون

 سم٤مًمغ ًمـمذا إذن، اًمنمك ُمـ ومرارا إٓ ي٘مٞمٜم٤م اهلل سمرؾمقل آُمـ ُمـ٤م اهلل؟ ُمع ذيٙمـ٤م
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 ىمؾ ٟمـدا؟ هلل أضمٕمٚمتٜمل: »اًمِمديدة اًمٕم٤ٌمرة هبذه قمٚمٞمف اإلٟمٙمــ٤مر ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ش. وطمده اهلل ؿم٤مء ُمـ٤م

همقا  أن يٜمٌٖمل ٓ إذن قِّ ًَ  يّمقب ٓ هذا اًم٘مٚمٌل سمّمقاسمٙمؿ اًمٚمٗمٔمٞم٦م أظمـٓم٤مءيمؿ شُم

 يـٙمقن ٓ وأن ىمّمدٟم٤م ًمـحًـ ُُمٓمـ٤مسم٘م٤م يمالُمٜم٤م يٙمقن أن سمٙمالم شمٙمـٚمٛمٜم٤م إذا ومٕمٚمٞمٜم٤م ذاك

 .اًم٘مٚم٥م ذم ُمـ٤م اًمٚمٗمظ ُيٓمـ٤مسمؼ أن جي٥م سمؾ طمًٜم٤م وىمـّمدٟم٤م ؾمٞمئ٤م يمالُمـٜم٤م

 .اهلل ؿم٤مء إن اعمـ١مُمٜملم شمٜمٗمع وهذه شمذيمرة هذه 

 أن ُمـ٤مل ومال اجلـقاٟم٥م ُُمتـِمٕم٥م اًمذيؾ ـمـقيؾ اًمًـ٤مئؾ قمــٜمف ؾم٠مل اًمذي واًمٌح٨م

سم٤م اًم١ًمال هذا ُمـثؾ ذم ًمإلوم٤موـ٦م  ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمـف: أىمقل وًمـٙمٜمل ،قمـٚمٞمف ضمـقا

 ؾمقاء ،ُُمـّمؾٍ  يمـؾ ويـِمٛمؾ صالة يمؾ يِمٛمـؾ قمـ٤ممش  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محتـ٦م ي٘مرأ  مل عمـ صـالة

 ي٘مـرأ  ومل اًمريمـقع ُيدرك مل أو اًمريمـقع أدرك يمـ٤من ؾمقاء ،ُمٜمٗمردا أو ُم٠مُمـقُم٤م أو إُمـ٤مُم٤م يمـ٤من

 .ًمف صالة ومال اًمٗم٤محتـ٦م

 قمـٜمٝم٤م ؾم٠مل اًمتل أي٦م قمـٛمقم يمـٛمثؾ قمـٛمقُمف قمغم سمـ٤مىمٞم٤م يزال ٓ اًمٕمـٛمقم هذا ومـٝمؾ

  ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ﴿ اًمًـ٤مئؾ

 طمـ٤مًم٦م أي ذم ًمـٛمًٚمؿ جيـقز ومال قمـٛمقُمـٝم٤م قمغم شمـزال ٓ أي٦م أن ري٥م وٓ ؿمـؽ ٓ

 .اًمٙمـريؿ اًم٘مرآن ًمتالوة ُيٜمّمـ٧م وأن يـًٙم٧م أن ُيٜمّمــ٧م أن إٓ يمـ٤من

 وسم٤محلـدي٨م اًمٕمـٚممء ضمـمهػم قمـٜمد ُمٜمـف سمد ٓ شمـخّمٞمص دظمٚمف وم٘مد احلـدي٨م أُمـ٤م

 وُمـ اعمـجتٝمديـ وإئٛم٦م واًمتـ٤مسمٕمـلم اًمّمحـ٤مسم٦م ُمـ اًمٕمـٚممء ضمــمهػم أن طمٞم٨م اًمّمحـٞمح

 اًمريمقع ذم ومـِم٤مريمـف ،رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم ومقضمـد اعمـًجد إمم اعمـًٚمؿ دظمـؾ إذا: ىم٤مًمقا  سمٕمدـهؿ

 ذم أن وًم٧ًُم  أدًمتـف ًمف وهذا، اًمٙمـت٤مب وم٤محتـ٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمـع اًمريمٕم٦م هذه أدرك وم٘مد

 احلـدي٨م هذا طمـٙمؿ يـٙمقن ومـمذا ،آظمـر ُمـٚمس ذم ذًمؽ ذيمرت أنٜمل أؿمـرت ًمـم صددـه٤م

 اًمتـخّمٞمص؟ دظمــٚمف ىمد أم ىم٤مئٛمــ٤م يـزال ٓ قمـٛمقُمف ـهؾ ًمـٕمٛمقُمف؟ سم٤مًمٜمًـ٦ٌم

ش اًمٙمـت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صـالة ٓ» احلـدي٨م ُمـٕمٜمك صـ٤مر سم٤مإلجيـ٤مز :اجلـواب
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 ىمراءة وضمـقب ومًـ٘مط اًمٗمـ٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمـٙمـ ومل رايمٕم٤م اإلُمـ٤مم أدرك ًمـٛمـ إٓ

 صالة ٓ اًمٕمـٛمقم هذا ،اإلُمـ٤مم وراء ًمٚمريمـقع سم٢مدرايمف اًمريمـٕم٦م وأدرك قمـٜمف اًمٗم٤مشمـح٦م

 .ؿمـ٤مُمال اًمٕمـٛمقم هذا يٌؼ ومٚمؿ اًمريمـقع أدرك سمٛمــ ُم٘مٞمدا أصـٌح

 قمغم احلـدي٨م وسملم أي٦م سملم اخلـالف ٟمٜمّمـ٥م طمٞمٜمئذ وم٘مط اًمٜمـ٘مٓم٦م هذه ٓطمـٔمٜمـ٤م إذا

 وإٟمـم واطمـدة ُمـِمٙم٤مة ُمـ يٜمٌٕمـ٤من ٕنـٝمٛمـ٤م واحلـدي٨م أي٦م سملم ظمـالف ٓ: اًمتـ٤مزم اًمًقر

 قمـٛمقُمـ٤من شمـٕم٤مرض إذا وم٤مٔن احلديـ٨م، وقمـٛمقم أي٦م قمـٛمقم اًمٕمـٛمقُملم سملم اخلـالف

 .سمٞمـٜمٝمٛمـ٤م اًمتـقومٞمؼ ومٙمـٞمػ

 ىمد اًمٕمـٚممء سم٠منش اعمـّمٓمٚمح ُمـ٘مدُم٦م» قمغم ذطمف ذم اًمٕمـراىمل احلـ٤مومظ ذيمر ًم٘مـد 

 شمـٚمؽ ُمـ أو اعمـختٚمٗم٦م إطمـ٤مدي٨م سملم اًمـتقومٞمؼ وضمـقه ُمـ وضمف ُمـ٤مئ٦م ُمـ أيمـثر ذيمـروا

 اًمٕمـ٤مم صـرف ُُم٘مٞمـد قمـ٤مم وأظمـر ُمـٓمٚمؼ قمـ٤مم أطمـدـهم قمـ٤مُم٤من شمـٕم٤مرض إذا: اًمـقضمـقه

 . اعمـ٘مٞمد اًمٕمـ٤مم قمغم اعمـٓمٚمؼ

 ُمـ٤م ذًمؽ ُمـ ضمدا رائع اًمٕمـٚمؿ ُمـ سم٤مسمـ٤م اًمٕمـٚمؿ ًمـٓمالب شمٗمتـح اًم٘م٤مقمـدة هذه ُمـالطمـٔم٦م

 ىمد اًمٕمـراىمل احلـ٤مومظ يمـ٤من وإن ًمٖمٞمـره ذًمؽ رأجـ٧م وُمـ٤م شمٞمـٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمـالم ؿمٞمخ ـمٌ٘مف

 .اهلل رمحف شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمـ اىمتـًٌـف وًمٕمـٚمف ذًمؽ إمم أؿمـ٤مر

 ُيِمـٙمؾ ُمـ٤م ويمـثػما  ُمــتٕم٤مروـ٤من اًمرؾمـقل أطمـ٤مدي٨م ُمـ قمـٛمقُملم ًمٙمـؿ ٟمـٕمرض أن

 .اًمٕمـٚمؿ ـمالب قمــ ومْمال اًمٕمـٚمؿ أـهؾ سمـٕمض قمغم إُمـر

 صـالة وٓ اًمِمـٛمس شمٓمٚمع طمتك اًمٗمـجر سمٕمد صـالة ٓ»  واًمًـالم اًمّمالة قمـٚمٞمف ىم٤مل

 دظمـؾ إذا» اًمًالم قمـٚمٞمف ىم٤مل قمـ٤مم ٟمـص ـهذا ،ش اًمِمـٛمس شمٖمرب طمتك اًمٕمـٍم سمـٕمد

 ش.  ريمـٕمتلم يّمكم طمـتك يـجٚمس ومال اعمـجٚمس أطمـديمؿ

 يمـٞمػ ،شمـّمؾ طمتك دمـٚمس ٓ يـ٘مقل وـهذا شمـّمؾ ٓ ي٘مقل ذاك شمـٕم٤مرو٤م قمـٛمقُملم

 اًمتـقومٞمؼ؟

 قمـ٤مم اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة وٓ اًمٗمجــر سمـٕمد صالة ٓ طمدي٨م: شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل

 .إدًم٦م ُمـ سمـٙمثػم ُمـخّمص
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 وـهق أٓ اهلـٜمد ذم احلـدي٨م قمـٚمـمء ٕطمـد ضمـدا ـهـ٤مُم٤م يمـت٤مسمـ٤م ـهٜم٤مك سم٠من:  أىمقل وأنـ٤م 

 اًمٕمـٍم أـهؾ إقمـالم» ـهق أخـٗمف اًمذي اًمٙمتــ٤مبش إب٤مدي اًمٕمـٔمٞمؿ اًمديـ ؿمـٛمس»

 اًمٙمـثػمة اعمـخّمّم٤مت اًمٙمــت٤مب هذا ذم ذيمــر ًمـ٘مدش اًمٗمـجر ؾمٜم٦م ريمٕمتل سم٠مطمـٙمـ٤مم

 ىمقًمف ُمـثال ذًمؽ ُمـش اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة وٓ اًمـٗمجـر سمٕمـد صـالة ٓ» إول ًمٚمحـدي٨م

 إٟمـ٤ًمنش يذيمرـه٤م طمـلم ومٚمٞمـّمٚمٝمـ٤م قمـٜمٝم٤م ٟمـ٤مم أو صـالة ٟمـز ُمـ» واًمـًالم اًمـّمالة قمـٚمٞمف

 سم٘مقًمف ومٕمـٚمٜمـ٤م ُمـ٤مذا اًمتـذيمر وىم٧م يّمـٚمٞمٝمـ٤م أن ومـٕمٚمٞمف اًمٗمـجر صغم أن سمٕمد ُمـ٤م صالة شمـذيمر

 اإلُمـ٤مم ومقضمد اعمـًجد دظمـؾ رضمـؾ احلـدي٨م سمـٝمذا ظمـّمّمٜم٤مه شاًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ»

 وضمـ٤مء ىم٤مم اإلُمـ٤مم ُمع ؾمـٚمؿ وم٢مذا اًمٗمـجر ؾمـٜم٦م سمـٕمد صغم ىمد يٙمــ مل وـهق اًمّمالة داظمـؾ

 سمٕمد صـالة ٓ» اًمًالم قمٚمٞمـف ىمقًمف ظمـالف هذا اًمٗمـجر سمـٕمد، اًمٗمـجر ؾمـٜم٦م سمـريمٕمتل

 ومقضمـدهؿ آظمـر ُمًـجدا ضمـ٤مء صمـؿ ُمـًجد ذم اًمٗمرض اًمٗمـجر صغم ىمد يمـ٤من رضمـؾ شاًمٗمـجر

 ذم صـالة ٓ» اًمـًالم قمـٚمٞمف ىمقًمف وـهق ًمٚمٗمـريْم٦م شمـٙمرار ومٞمـف يـّمكم أن ومٕمـٚمٞمف ُيّمـٚمقن

 وم٢مذا اخلـ٤مص قمغم اًمٕمـ٤مم إقمـمل يـجري وـهٙمذا، ظمـّمص قمــ٤مم ـهذاش ُمـرشملم يـقم

 قمـٚمٞمف يـتـًٚمط وطمـٞمٜمئذ قمـٛمقُمف طمـٞم٨م ُمــ دًٓمتف وـٕمػ ُمـ٤م قمـٛمقم ظمـّمص

 .شمـخّمٞمص قمـٚمٞمف يـ٘مع ًمـؿ اًمذي اًمٕمـ٤مم سم٤مًمتـخّمٞمـص

:  وم٘مـ٤مل اهلل رطمـٛمف شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ أضمـ٤مب اجلـٛمع هبـذا اعمـًجد سمتـحٞمـ٦م يـتٕمٚمؼ ومٞمـم ـمٞم٥م

 سمـٙمثػم ظمـّمص ىمد قمـ٤مم شاًمٗمـجر سمـٕمد» أوش اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ: »اًمـًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 يـخ٤مًمػ آظمـر قمـ٤مم طمـدي٨م ي٠ميت ومحـٞمٜمم ،آٟمـٗم٤م سمـٕمْمـٝم٤م إمم وأؿمـرت اعمـخّمّم٤مت ُمـ

 ومال اعمـجٚمس أطمـديمؿ دظمـؾ إذا:  »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمـف وـهق أٓ اًمـٛمٓمٚمؼ اًمٕمـ٤مم ـهذا

 ش.ًمٞمـجٚمس صمؿ ريمـٕمتــلم ومـٚمٞمـّمؾ: »أظمـرى رواي٦م وذمش  ريمـٕمتلم يّمكم طمـتك يـجٚمس

 وسمـٕمد اًمٕمـٍم سمـٕمد صالة ٓ طمديـ٨م خيـّمص احلـدي٨م هذا: شمـٞمٛمٞم٦م اسمـ يـ٘مقل

 :ٟمـ٤مطمٞمتلم ُمـ وؿمـٛمقًمف قمـٛمقُمف قمغم سم٘مل سمؾ يـخّمص ًمـؿ هذا ٕن اًمٗمـجر

  قمٚمٞمـف قمـ٤مم طمدي٨م سمتـًٚمٞمـط ختـّمٞمص قمٚمــٞمف يـجر مل أنـف:  إومم  اًمٜمـ٤مطمٞمـ٦م

 :ضمدا ـه٤مُم٦م وهل إظمـرى واًمٜمـ٤مطمٞمـ٦م
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 طمـٞمٜمم قمـٛمقُمف قمغم اًمٕمـٛمقم هذا سمـ٘م٤مء إمم اعمـًٚمٛملم ٟمـٔمر ًمٗم٧م ىمد ط اًمٜمٌل أن 

 اجلـ٤مًمس ي٠مُمـر أن خيٓم٥م واخلـٓمٞم٥م يـجقز ٓ طمـٞم٨م اجلـٛمٕم٦م يقم خيـٓم٥م اخلـٓمٞم٥م يـٙمقن

 ط اًمٜمٌل قمــ ضمـ٤مء وم٘مد ذًمؽ ُمـع ُمٜمـٙمر، قمــ يٜمـٝمك أو سمٛمـٕمروف ظمـٓمٌتف يًـٛمع اًمذي

ش ومٞمـٝمم وًمٞمـتجقز ريمـٕمتلم ومٚمٞمّمؾ خيٓم٥م واإلُمـ٤مم اجلـٛمٕم٦م يقم أطمـديمؿ ضمـ٤مء إذا» ىمقًمف

 اًمقىم٧م ذم يـخـٓم٥م واخلـٓمٞم٥م اعمــًجد شمـحٞم٦م اًمريمـٕمتلم هبـ٤مشملم اًمًـالم قمـٚمٞمف أُمـر ًم٘مد

 يـخٓم٥م واخلـٓمٞم٥م واضم٥م وـهق  اعمـٜمٙمر قمــ واًمٜمـٝمل سم٤معمـٕمروف إُمـر يـجقز ٓ اًمذي

  يتـٙمٚمؿ ًمـٛمـ شمـ٘مقل أن قمـ وٟمـٝمك خيـٓم٥م واإلُمـ٤مم اعمـًجد سمتحـٞم٦م أُمـر وم٢من ،يـجقز ٓ

 إذا» اًمًـالم قمٚمٞمـف ىمقًمف أن ي١ميمـد هذا وم٢مذنش، ًمـٖمقت وم٘مد» وىم٤مل خيـٓم٥م واخلـٓمٞم٥م

 إظمرى اًمرواي٦م ذم أوش ريمـٕمتلم يـّمكم طمتك يـجٚمس ومال اعمـًجد أطمديمؿ دظمـؾ

 ؿمـٛمقًمف قمـغم يـزال ٓ اًمٕمـٛمقم هذا أن قمغم دًمـٞمؾش ًمٞمـجٚمس صمـؿ ريمـٕمتلم ومٚمٞمـّمؾ»

 سمٕمد صـالة ٓ» وـهق اعمـخّمص اًمٕمـٛمقم قمغم اًمٕمـٛمقم هذا يـًٚمَّط ذاك طمـلم وإـمـالىمف

 ش.اًمٕمـٍم سمـٕمد صـالة ٓ اًمٗمـجر

 سمـٕمض سملم اًمتـقومٞمؼ أُمـ٤مم واإلؿمـٙم٤مٓت اًمٕمـ٘م٤ٌمت شمـزيؾ ضمـدا ُمـٝمٛم٦م ىمـ٤مقمدة هذه

 .اًمتـٕم٤مرض ُمٜمـٝم٤م يٌدو اًمتل إطمـ٤مدي٨م

َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف سمٞمــ يقومؼ اعمـٜمقال ـهذا قمغم 

 ٓ: »اًمًـالم قمـٚمٞمف ىمقًمف وسمٞمــ ختّمـٞمص يدظمـٚمف مل ُمـٓمٚمؼ قمـ٤مم ٟمـص ﴾ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ 

، اجلـٛمٝمقر قمـٚممء سم٢مضمـمع اًمتـخّمٞمص دظمـٚمف وم٘مدش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة

 يمـ٤من ًمق اًمًـٜم٦م ُمـ أدًم٦م اجلـٛمٝمقر ُمـع ًمـٙمـ ىمـ٤مـم٦ٌم اعمـًٚمـٛملم قمـٚممء سم٢مضمـمع أىمقل ٓ

 وصحـٞمح صـريـح احلـدي٨م ٕن ُمـخ٤مًمٗمتـٝمؿ إمم اًمتـٗمتٜم٤م ًمـم إدًم٦م هلذه ُمـخ٤مًمٗم٤م اجلـٛمٝمـقر

 وم٘مد رايمـٕم٤م ومقضمده رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم ومقضمد اعمـًجد ضمـ٤مء ُمـ أن وٕمـٗمف يـٔمـ ًمـٛمـ ظمـالوم٤م

 يدرك ومٚمـؿ ؾمـ٤مضمدا اإلُمـ٤مم أدرك وإٟمـم اًمريمـقع يـدرك مل إذا ُمـ٤م سمخـالف اًمريمــٕم٦م أدرك

 قمـٜمف اهلل ريض سمـٙمر أيب ُمـ سمـدًءا صحـٞمح٦م ؾمٚمٗمٞم٦م آصمـ٤مر ُمـع يـخّمص ومـٝمذا اًمريمـٕم٦م

ش اًمريمـٕم٦م أدرك وم٘مد اإلُمـ٤مم ُمـع اًمريمـقع أدرك ُمـ: »ىمـ٤مًمقا  أنـٝمؿ قمـٛمر اسمـ إمم واٟمتـٝم٤مء

ش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ» اًمًـالم قمـٚمٞمف ىمقًمف قمـٛمقم ٟمـخّمص ومحٞمٜمئذ
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 احلـّمٞمٚم٦م وشمـٙمقن ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا  ﴿ شمـٕم٤ممم ىمقًمف سمـٕمٛمـقم

 : ي٠ميت يمـم اًمٜمـتٞمج٦م وشمـٙمقن

 صالة ومٚمـف رايمـٕم٤م اإلُمـ٤مم أدرك ُمـ إٓش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ»

 .اًمّمـالة ًمـّمح٦م اعمثٌت٦م إدًم٦م رأجـٜم٤م ٕنٜمـ٤م ًمـمذا؟

 اإلُمــ٤مم ُمـ ؾمــٛمٕمـٝم٤م ًمـٛمـ إٓش اًمٙمـت٤مب سمـٗم٤مشمـح٦م يـ٘مرأ  مل ًمـٛمـ صـالة ٓ: »وأجـْم٤م

 ضمـٕمؾ إٟمـم: »ي٘مـقل اًمًـالم قمـٚمٞمف اًمرؾمـقل وٕن ،﴾قا تُ ِّم نْ أَ وَ  ﴿:يـ٘مقل شمٕم٤ممم ٕنـف ًمـمذا؟

 ش.وم٠منـّمتقا  ىمـرأ  وإذا ومـٙمؼموا يمـؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمـؿ اإلُمـ٤مم

 سم٤محلـدي٨م أي٦م ٟمـخّمص:  ومـٜم٘مقل اًم٘مـْمٞم٦م ٟمـٕمٙمـس ٟمـحـ يـ٘مقًمقن اًمٕمـٚممء سمـٕمض 

 :-ظمـٓم٠م ًمـٙمٜمف-يم٤مًمتـ٤مزم قمـٜمدـهؿ واحلـّمٞمٚم٦م

 ُمـ وٓسمد اًمٗم٤مشمـح٦م ىمراءة ذم إٓ ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  ﴿: شمـٕم٤ممم اهلل ىم٤مل 

 .يـًتٛمـع مل وًمق يـٜمّم٧م ومل وًمق ىمـراءشمـٝم٤م

 ًمـم ىمٚم٥م ـهذا ًمـٙمـ آٟمـٗم٤م ذيمرٟم٤م ُمـ٤م ظمـالف قمغم سم٤محلـدي٨م أي٦م يـخّمّمقن أي 

 أن يـجقز ٓ ظُمّمص إذا اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص أن واًمٗم٘مـف احلديـ٨م ًمٕمـٚممء شمٌلم ممـ٤م آٟمــٗم٤م ذيمرٟمـ٤م

 ُمـ آٟمـٗم٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ٤م وم٤مًمّمـقاب ومـٚمذًمؽ يـخّمص ًمـؿ اًمذي اًمٕمـ٤مم اًمٜمـص سمـف يـخّمص

 . سم٤محلـدي٨م أي٦م شمـخّمٞمص وًمٞمس سم٤مٔي٦م احلـدي٨م شمـخّمٞمص

 اعمـ٠ًمخ٦م هلـذا سم٤مًمٜمـ٦ًٌم يمـٗم٤مي٦م اًم٘مدر وسمـٝمذا

 (13 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 اجلفرية دم لؾؿلمقم الػاحتة قراءة حؽؿ

 اجلٝمري٦م؟ اًمّمالة ذم ًمٚمٛم١مشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ضمقاز أرى ٓ ؿمخّمًٞم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:
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 :اصمٜمتلم طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م ذم إٓ

 أو سمٕمٞمًدا، ًمٙمقٟمف إُم٤م شمًٛمع ٓ اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ىمراءة شمٙمقن أن: إومم احل٤مًم٦م

 اإلُم٤مم ي٘مرأ  ُم٤م يًٛمع ٓ أو صٛمؿ، اهلل ؾمٛمح ٓ أو وٕمػ، ؾمٛمٕمف ذم اًم٤ًمُمع ًمٙمقن

 .اًم٘مراءة ُمـ ًمف سمد ٓ طمٞمٜمذاك

 أوئلؽ ُمـ اإلُم٤مم يم٤من إذا: اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز اًمتل إظمرى واحل٤مًم٦م

 اعم٘متدي: أي ومٝمق اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ومراهمٝمؿ سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦مً  يًٙمتقن اًمذيـ إئٛم٦م

 هذه ذقمٞم٦م أقمت٘مد أنٜمل يٕمٜمل ٓ وهذا اًمٗم٤محت٦م، ومٞمٝم٤م ًمٞم٘مرأ  ومرص٦م هيتٌٚمٝم٤م هذه واحل٤مًم٦م

طم٦م أىمقهل٤م ؾمٙمت٦م هذه اًمًٙمت٦م،  ُمذهٌٝمؿ ىمقل ذم ٟمٔمروا ٕهنؿ ؿم٤مومٕمٞم٦م: سمدقم٦م: سمٍما

 :اًمٜمٔمر وُمع اًمٜمص ُمع وم٤مصٓمدُمقا  اعم٘متدي، ُمـ طمتك اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمريمٜمٞم٦م

 ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: شمٕم٤ممم وم٘مقًمف: اًمٜمص أُم٤م

 .[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ 

 اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد ٔي٤مت اإلُم٤مم شمالوة يًٛمع سم٢مٟم٤ًمن يٚمٞمؼ ومٙمٞمػ: اًمٜمٔمر أُم٤م

 ٓ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمًئ٤م يًٛمع أن إمم يٙمقن ُم٤م أطمقج هق اعم٘متدي،: أقمٜمل أطمقج هق

 ًمٚم٘مرآن، طمٗم٤مفًم٤م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس أيمثر ٕن اًمٗم٤محت٦م: ُيٗمظ يمم ُيٗمٔمف ٓ إىمؾ قمغم.. ُيٗمٔمف

 يًٛمٕمقه٤م أن إمم سمح٤مضم٦م هؿ ظمٚمٗمف اعمّمٚملم ُمـ أيمثر آي٤مت اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ي٘مرأ  وم٤مإلُم٤مم

 يٕم٘مؾ ومٙمٞمػ اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  سمٜمٗمًف هق يِمتٖمؾ اًم٤ًمقم٦م هذه ذم ومٞمٝم٤م، يتدسمروا أن وإمم

 ًمإلُم٤مم: وم٘م٤مًمقا  خمرضًم٤م، هلؿ أوضمدوا ومٚمذًمؽ احل٘مٞم٘م٦م هبذه ؿمٕمروا وهؿ يٕم٘مؾ، ٓ هذا؟

 .اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة ظمٚمٗمؽ ُمـ يتٗمرغ طمتك وم٤مؾمٙم٧م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومرهم٧م إذا

 ٟم٤مدر اًمًٙمت٦م، هذه وضمدت أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل اًمٖم٤مي٦م ًمتح٘مٞمؼ يًٙمتقن أهنؿ ًمٞم٧م صمؿ

 أن٤م اًمٗم٤محت٦م، اعم٘متدي ي٘مرأ  اًمذي سمٛم٘مدار يًٙم٧م ُمـ اعمًجد هذا ذم طمتك ضمًدا ضمًدا

 سمدأ إٓ اًمٜمّمػ إمم أصؾ أيم٤مد ومال اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة وأبدأ اًمٗمرص٦م هذه أهمتٜمؿ ؿمخّمًٞم٤م

 ٓ وإٓ اًمٗم٤محت٦م، ًم٘مراءة شمتًع شم٤مُم٦م ؾمٙمت٦م شمًٙم٧م أن إُم٤م: وم٢مًذا أي٤مت، سمٕمض سم٘مراءة

 سمـ ؾمٛمرة سمحدي٨م اًمًٙمت٦م هلذه آؾمتدٓل ُي٤مول ومٌٕمْمٝمؿ اًمًٜم٦م، هق يمم شمًٙم٧م
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 قمٜمد ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن: يمٕم٥م سمـ وأيب ضمٜمدب

 .اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م إومم، اًمّمالة شمٙمٌػمة.. اًمّمالة

 احلدي٨م رووا اًمذيـ: سم٤مًمرواة أقمٜمل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًٙمت٦م هذه حتديد ذم اًمرواة اظمتٚمػ

 اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ؾمٛمرة، قمـ اًمٌٍمي احلًـ ـمريؼ ُمـ

 اًمٓمرق يمثرة طمٞم٨م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م وهذه يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ

 رضمحقا  هؿ وًمذًمؽ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد سم٤مًمًٙمت٦م اًم٘م٤مئٚملم شمٜم٤مؾم٥م ٓ هذه ًمٙمـ إصح، هل

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد: شم٘مقل اًمتل إظمرى اًمرواي٦م هذه ٟمٔمرًي٤م

 سمٕمٜمٕمٜم٦م اعمٕمْمقل احلدي٨م إن: ومٜم٘مقل احلدي٨م إمم ومٜمٕمقد سمذًمؽ هلؿ ؾمٚمٛمٜم٤م ًمق

٤م، يم٤من ىمدره ضمالًم٦م ُمع اًمٌٍمي احلًـ وم٢من ؾمٛمرة، قمـ اًمٌٍمي احلًـ ًً  يم٤من ُمدًم

 واًمراضمح يمثػًما، اظمتالوًم٤م ومٞمف اظمتٚمٗمقا  وًمذًمؽ ُمٜمف، يًٛمع مل ُم٤م ُمٜمف ؾمٛمع قمٛمـ يروي

 ذم ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ طم٤مومظ صم٘م٦م قمدل ٕنف طمج٦م: ومٝمق سم٤مًمتحدي٨م ومٞمف سح ُم٤م أن

 مل ُم٤م ًم٘مٞمف قمٛمـ يروي أنف: اًمٕم٤مدة هذه ًمف ًمٙمـ قمٔمٞمؿ، وزاهد يمٌػم إُم٤مم أنف ُمع ذًمؽ،

 .ُمٜمف يًٛمع

 ُمـ وىمؾ قمٚمٞمٝم٤م، أطمد يٜمٌف ُمـ ىمؾ ضمًدا ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م إمم أقمرج أن ُمـ زم سمد ٓ وهٜم٤م

 ُمدًمس اًمٌٍمي يم٤محلًـ ومالًٟم٤م إن ىمرؤوا أو ؾمٛمٕمقا  إذا اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م إن سمؾ هل٤م، يتٜمٌف

 ٟمٕمٚمؿ أن ومٞمج٥م ومٞمف، ُمٓمٕمقن رضمؾ أنف ومٞمٝم٤م وأخ٘مل اًمقصػ هذا ُمـ ىمٚمقهبؿ اؿمٛم٠مزت

 ُمٓمٕمـ ومٞمف ًمٞمس صدده ذم أن ٟمحـ اًمذي اًمٜمقع هذا ًمٙمـ يمثػمة، أنقاع اًمتدًمٞمس أن

  اًمتدًمٞمس؟ هذا ُمٕمٜمك ُم٤م اًمتدًمٞمس، ُمـ اًمٜمقع هذا يتٕم٤مـمك يم٤من ومٞمٛمـ

وم٤موؾ اًمٕمٚممء سمٕمض ُمع اًمت٘مٞم٧م أن٤م: ُمثاًل   اهلل طمٗمٔمف سم٤مز اسمـ وسمخ٤مص٦م وشمٙمراًرا ُمراًرا ٕا

 ؿم٤مسمف ُم٤م أو طمٙمٛم٦م أو ُمققمٔم٦م أو يمٚمٛم٦م سمٚمٖمتٜمل وم٢مذا يمٚممت، ُمٜمف ومًٛمٕم٧م اجل٤مُمٕم٦م، ذم يمٜم٤م ح٤م

 قمٜمف ؾمٛمٕمتٝم٤م اًمتل اًمٙمٚمٛم٦م هذا ذم وم٘مٚم٧م ىمٌؾ ُمـ ُمٜمف أؾمٛمٕمٝم٤م ومل ُم٤م إٟم٤ًمن سمقاؾمٓم٦م قمٜمف ذًمؽ

 اًمٕمريب؟ اًمٚمٗمظ هذا اؾمتٕمٛمؾ وح٤مذا اصٓمالطًم٤م، ُمدًمس أن٤م ُمدًمس، وم٠من٤م سم٤مز اسمـ ىم٤مل سم٤مًمقاؾمٓم٦م،

 أين ًمق.. سم٤مز اسمـ ؾمٛمٕم٧م: أىمؾ مل أن٤م ًمٙمٜمل اًمٙمالم، هذا ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م أنٜمل اًم٤ًمُمٕملم يقهؿ ٕنف
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: أىمؾ مل ح٤م ًمٙمـ وسمٙمالُمل، سمٜم٘مكم آطمتج٤مج وؾم٘مط اًمٙمذاسملم زُمرة ذم طمنمت يمذًمؽ ىمٚم٧م

 وسمٞمٜمف؟ سمٞمٜمل اًمقاؾمٓم٦م هل ُم٤م ًمٙمـ سم٤مز، اسمـ ىم٤مل صحٞمح، ومٝمذا سم٤مز اسمـ ىم٤مل: وىمٚم٧م ؾمٛمٕم٧م،

 أن٤م اًمٙمالم هذا أن واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م ُمع ومٞمتٌلم ُمٜمف، ؾمٛمٕمتف ُم٤م مجٚم٦م ُمـ هذا أن اًم٤ًمُمع يتقهؿ

 أطمًـ سم٤مز، اسمـ قمـ طمدصم٧م أو سم٤مز، اسمـ قمـ سمٚمٖمٜمل: ي٘مقل أن اًمِمٞمخ قمغم يم٤من ُمٜمف، ؾمٛمٕمتف ُم٤م

 .اًمتدًمٞمس ُمٕمٜمك هق هذا ُمٜمف، شمٚم٘مٞمتف مم٤م هذا أن اًمٜم٤مس يقهؿ سم٤مز اسمـ ىم٤مل: ي٘مقل ُم٤م

 ُمـ اًمٜمقع هذا اعمدًمس يدًمس ح٤مذا: هذا إمم يْمؿ أن يٜمٌٖمل آظمر رء صمؿ

 ٟمحـ ُم٤م سمخالف قمداًمتف وشمً٘مط سم٤معمدًمس يٓمٕمـ ىمد أظمرى أنقاع هٜم٤مك ٕن اًمتدًمٞمس؟

 هٜم٤مك يم٤مٟم٧م اًمتدًمٞمس؟ هذا يدًمس ح٤مذا اًمتدًمٞمس، ُمـ اًمٜمقع هذا ُمـ سمّمدده أن

 اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ طمتك اًمرواة سمٕمض قمغم يٜم٘مؿ اًمقٓة سمٕمض يم٤من ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، فمروف

 اعمٚمؽ أو احل٤ميمؿ إًمٞمف يٜمٔمر اًمذي اًمّمح٤ميب ذاك قمـ اًمرواي٦م ذم اًمت٤مسمٕمل ومٞمتحٗمظ

 ُم٤م صٚم٦م ًمف سم٠من ٟمٗمًف يِمٝمر أن اًمراوي هذا يريد ومال قمداء، ٟمٔمرة اًمقازم أو اخلٚمٞمٗم٦م أو

 ُمٜمف، ؾمٛمع ىمد ويٙمقن ومالن طمدصمٜمل: ي٘مقل ومال اًمقازم، ذاك قمٜمد... اًمّمح٤ميب سمذًمؽ

: ىم٤مل إذا أُم٤م سمف، اشمّم٤مًمف يث٧ٌم مل ومالن، ىم٤مل: ىم٤مل إذا ٕنف ومالن: ىم٤مل: ي٘مقل وإٟمم

 هذا ذم ي٘مع أٓ يتح٤مؿمك هق احل٤مًم٦م هذه ومٗمل سمف، اشمّم٤مًمف أث٧ٌم وم٘مد ومالن، طمدصمٜمل

 .سم٤مًمتحدي٨م سح ًمق ومٞمم يّمٞمٌف ىمد اًمذي اًمي دومع أضمؾ ُمـ اًمتٗمريؼ

 شمْمٓمر ؾمٞم٤مؾمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ؿمخّمٞم٦م وفمروف ٕؾم٤ٌمب اًمٜمقع هذا ُمـ اًمتدًمٞمس: إًذا

 احلدي٨م قمٚممء يتقىمػ هذا ومٛمثؾ سم٤مًمتحدي٨م، يٍمح وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م يروي أن اًمراوي

 وهٜم٤م ُم٤ٌمذة، ُمٜمف ؾمٛمٕمف يٙمقن أن إُم٤م هلؿ، يتٌلم طمتك سمحديثف آطمتج٤مج قمـ

 صحٞمًح٤م، طمديثف وص٤مر شمدًمٞمًف، وم٠مُمٜم٤م أظمرى رواي٦م ذم سم٤مًمتحدي٨م سح ىمد: ي٘مقًمقن

 طمٞمٜمئذ ومٞمٔمٝمر... اًمّمح٤ميب قمٜمف اعمروي ذًمؽ وسملم سمٞمٜمف واؾمٓم٦م يقضمد أنف ئمٝمر وأطمٞم٤مًٟم٤م

 ٓ: وم٢مًذا اًمّمح٤ميب، قمـ صم٘م٦م قمـ صم٘م٦م يروى ٕنف طمديثف: صح صم٘م٦م يم٤من إن سم٤مًمقؾم٤مـم٦م

 ذهٜمف إمم يت٤ًمسمؼ ٓ يدًمس، ومالًٟم٤م إن: ُم٤م حم٤مضة ذم يًٛمع طملم أطمد ذهـ إمم يت٤ٌمدرن

 ذم ًمدىمتٝمؿ احلدي٨م قمٚممء قمٜمد اصٓمالح هذا وإٟمم ٓ قمداًمتف، ذم.. ومٞمف ـمٕمـ هذا أن

 .سم٤مًمتحدي٨م سح إذا إٓ اًمتدًمٞمس ُمـ اًمٜمقع هبذا قمرف قمٛمـ ي١مظمذ ٓ أن اًمرواي٦م
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 ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي احلًـ ومرواي٦م: اًمًٙمتتلم طمدي٨م إمم ورضمٕمٜم٤م هذا قمرومٜم٤م إذا

 هذه هل سمقاؾمٓم٦م قمٜمف شمٚم٘م٤مه أو ُم٤ٌمذة قمٜمف احلدي٨م ؾمٛمع يم٤من إذا ٟمدري وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م،

 ىم٤مئؿ يمٚمف وهذا اًمْمٕمٞمٗم٦م، إطم٤مدي٨م زُمرة ذم احلدي٨م ومٞمٌ٘مك ُمٝمقًم٦م قمٜمدٟم٤م اًمقاؾمٓم٦م

 اًمٗم٤محت٦م، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف ومراهمف سمٕمد يم٤مٟم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م أن رواي٦م شمرضمٞمح أؾم٤مس قمغم

 قمٌٞمد سمـ يقٟمس وهق اًمٌٍمي، احلًـ قمـ اًمراوي قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمرواي٤مت وأيمثر

 ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمًٙمت٦م ؾمٛمرة قمـ احلًـ قمـ يقٟمس قمـ ضم٤مءت اًمرواي٤مت أيمثر

 احلًـ أن صم٧ٌم وًمق طمتك احلدي٨م هبذا آطمتج٤مج يً٘مط طمٞمٜمئذ يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة

 .ًمف وضمقد ٓ مم٤م وهذا ضمٜمدب، سمـ ؾمٛمرة ُمـ ؾمٛمٕمف اًمٌٍمي

 هدي ذم اعمٕم٤مد زاد يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم ىم٤مًمف ُم٤م هٜم٤م أذيمر: أظمػًما 

 هٜم٤مك يم٤من ًمق: ي٘مقل اًمًٜم٦م، ذم صمٌقَت٤م قمدم وسملم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم يٌح٨م وهق ىم٤مل اًمٕم٤ٌمد، ظمػم

 اًمًٙمت٦م هذه ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل ًمتقومرت ضمٝمًرا  اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف ُمـ ومراهمف سمٕمد ؾمٙمت٦م ط ًمٚمٜمٌل

ومم، اًمًٙمت٦م ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل شمقومرت يمم ًمٓمقهل٤م،  أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم ضم٤مء وم٘مد ٕا

 واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل، رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا : »ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل ريض هريرة

ش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا

ؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م ذم اعمٕمروف اًمدقم٤مء آظمر إمم  .ٓا

 ذاك مت٤مًُم٤م يِمٌف اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ىمٌؾ اعمٙم٤من هذا ذم اًمًٙمقت هذا: اًم٘مٞمؿ اسمـ ي٘مقل

 قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾم٠مخقا  أهنؿ ومٙمم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد اعمدقمك اًمًٙمقت

 اًمٜمٔمر، يٚمٗم٧م رء هذا.. أيمؼم اهلل: اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا: إومم ؾمٙمتتف

 ذم صم٤مٟمٞم٦م ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق: إًذا آؾمتٗمت٤مح، دقم٤مء ي٘مرأ  أنف هلؿ شمٌلم ؾم٠مخقه، وًمذًمؽ

 ُم٤مذا أو.. ح٤مذا: ًم٠ًمخقه أجًْم٤م اًمٗم٤محت٦م ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد إومم اًمًٙمت٦م هذه شمِمٌف ـمقهل٤م

 ًمٙمٜمل ؿمٞمًئ٤م، أىمقل ٓ: اًمٞمقم اًم٘مراء ُمـ يمثػم ؿم٠من هق يمم ؾمٞم٘مقل اهلل؟ رؾمقل ي٤م شم٘مقل

 أؾمٙم٧م، ٓ أن٤م: اًم٘مراء سمٕمض أجًْم٤م يٗمٕمؾ يمم أو اًمٗم٤محت٦م، ظمٚمٗمل ُمـ ًم٘مراءة أؾمٙم٧م

 اًمٗم٤محت٦م سمٛم٘مدار ًها  أوهل٤م أىمرأ  اًمٗم٤محت٦م سمٕمد أىمرأه٤م أن أريد اًمتل اًمًقرة ُمـ أىمرأ  ًمٙمـ

 دًمٞمؾ اًمٌمء هلذا اًمقىمقع ومٕمدم ي٘مع، مل هذا يمؾ سم٤مجلٝمر، أبدأ صمؿ ظمٚمٗمل ُمـ ي٘مرؤه٤م اًمتل
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 .هل٤م أصؾ ٓ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اعمدقم٤مة هذه اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م أن

 (21:28:28( /6) ضمدة ومت٤موى) 

 إمامف وراء لؾػاحتة ادلمقم قراءة

 يم٤مٟم٧م ؾمقاء اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة يرون اًمٜم٤مس ُمـ يمثػما  سم٠من أىمقل اًم٤ًمئؾ:

 سمحدي٨م ذًمؽ قمغم ويًتدًمقن  اح٠مُمقم، قمغم واضم٦ٌم أهن٤م ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م أم هي٦م صالشمف

 اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ» وش.   اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ»  ط اًمرؾمقل

 ُم٤م أوم٤مد ُم٤م سم٤محلدي٨م ًمٜم٤م شمذيمػمك ذم وًمٕمؾ ٟمٕمرف وٟمحـش....   ظمداج ظمداج ومّمالشمف

ٟمٜم٤م سمٕمض يم٤من وم٤مئدة ش.   وم٠منّمتقا  اإلُم٤مم ىمرأ  وإذا: » ط ىمقًمف وهق جيٝمٚمقهن٤م رسمم إظمقا

 ىمراءة ُمـ اح٠مُمقم يتٛمٙمـ طمتك يٜمّم٧م أن اإلُم٤مم قمغم سم٠من ىمقهلؿ ه١مٓء طمج٦م وًمٙمـ

 ىمراءة ُمـ اح٠مُمقم يٛمٙمـ اًمذي اإلٟمّم٤مت يٜمّم٧م أن سمٕمد اإلُم٤مم وراء ُمـ اًمٗم٤محت٦م

 اعمٙم٤من هذا همػم وذم هٜم٤م اإلظمقان ٕن سم٤مًمذات اعم٠ًمخ٦م هلذه شمقوٞمح٤م ومٜمريد اًمٗم٤محت٦م:

 هذه سمٛمثؾ أطمدهؿ قمغم ُيت٩م أو أطمدهؿ قمغم يٕمؽمض رسمم احل٤مضيـ اإلظمقان ُمـ

 قمغم ًمٞمس شمٗمًػمه٤م أو شم٠مويٚمٝم٤م يٙمقن رسمم وًمٙمـ وٓؿمؽ: صحٞمح٦م وهل إطم٤مدي٨م

 اعم٤ًمئؾ ُمـ وهل اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م هلذه شمقوٞمح٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ومٜمزيد صقاب:

 .  ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك  اًمّمحٞمح، وضمٝمٝم٤م قمغم يٕمرومٝم٤م ُمـ ىمؾ اًمتل اًمدىمٞم٘م٦م

 اًمدىمٞم٘م٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه إن احل٘مٞم٘م٦م  ظمػم، اهلل ضمزاك أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 سمقضمقب ي٘مقل ُمـ وإئٛم٦م اعمذاه٥م ُمـ وهٜم٤مك ىمديؿ ُمٜمذ اخلالف ومٞمٝم٤م فمٝمر اًمتل

 هذا وي٘م٤مسمؾ هي٦م: أو ضمٝمري٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء صالة يمؾ ذم اإلُم٤مم وراء سم٤مًمٗم٤محت٦م اًم٘مراءة

 وراء اًمًٙمقت سمقضمقب ي٘مقل  مت٤مُم٤م، قمٙمًف قمغم آظمر ىمقل اًم٘مقل وهذا اعمذه٥م

 اًم٘مقًملم هذيـ وسملم ضمٝمري٦م: أو هي٦م اًمّمالة هذه يم٤مٟم٧م ؾمقاء صالة يمؾ ذم اإلُم٤مم

 ي٘مرأ  أن وهق وأصقهب٤م أقمدهل٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ي٘مقل يمم وهق صم٤مًم٨م ىمقل

 وٓؿمؽ ُمٓمٚم٘م٤م: ؿمٞمئ٤م ي٘مرأ  وٓ اجلٝمري٦م ذم يٜمّم٧م وأن اًمني٦م ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي

 رء ومٞمف يٙمقن ورسمم ـمقيال وىمت٤م شم٠مظمذ اعم٠ًمخ٦م إن هذه اًمثالصم٦م إىمقال أدًم٦م ذيمر أن
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 ٟمرى وًمذًمؽ اًمٗم٘مف: أصقل قمٚمؿ ُمـ ؿمٞمئ٤م درس ُمـ هٜم٤مك يٙمقن أن وُيت٤مج اًمدىم٦م ُمـ

 وأىمرهب٤م إىمقال أقمدل اًمث٤مًم٨م اًم٘مقل يم٤من إٟمم ومٜم٘مقل ـمريؼ أىمرب ُمـ اعم٠ًمخ٦م ٟم٠ميت أن

 إدًم٦م دمتٛمع ذًمؽ ذم ٕنف اجلٝمري٦م: ذم ويًٙم٧م اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أن وهق ًمٚمّمقاب

 شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل أُم٤مُمٜم٤م ٟمجد ذًمؽ أول اعم٠ًمخ٦م: هذه ذم اعمختٚمٗمقن اًمٕمٚممء شمٜم٤مزقمٝم٤م اًمتل

 .  ٟمٕمؿ. ﴾ ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ َوإَِذا  ﴿:  وشمٕم٤ممم

 .  وإذا :اًمٓم٤مًم٥م

 ومٝمذه ٟمٕمؿ.  ﴾ َوإَِذا ىُمِرَئ اًْمُ٘مْرآُن وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ًَمَٕمٚمَُّٙمْؿ شُمْرمَحُقنَ  ﴿ اًمِمٞمخ:

 قمٚمٞمف أن يتغم اًم٘مرآن يًٛمع ُمـ يمؾ قمغم أن قمٛمقُمٝم٤م دًٓم٦م طمٞم٨م ُمـ سيح ٟمص أي٦م

 اإلٟمّم٤مت قمـ يٖمٜمل ٓ ًمف اؾمتٛمٕمقا .  ﴾وَم٤مؾْمَتِٛمُٕمقا ًَمُف َوَأنِّمُتقا ﴿ واإلٟمّم٤مت آؾمتمع

 ٓ» اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م آطمتج٤مج أُم٤م اًمٞمقم: اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ضمٝمر ُمـ ٟمجد ٕنٜم٤م

 اعم٠ًمخ٦م ذم اًمدىم٦م وهٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقم: اطمتج٤مج ومٝمقش.  اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

 اًمٗم٤محت٦م: وشمِمٛمؾ اًمّمالة شمِمٛمؾ سمٕمٛمقُمٝم٤م أي٦م  احل٘مٞم٘م٦م، ذم هل٤م اًمتٕمرض ُمـ وٓسمد

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» صالة يمؾ يِمٛمؾ سمٕمٛمقُمف احلدي٨م  اًم٘مرآن، أم هل سمؾ ىمرآن ٕهن٤م

 اًمٕمٚممء سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م وخيّمّمف: أظمر قمغم يًٚمط اًمٕمٛمقُملم وم٠ميش. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 قمٛمقُمف ذم أىمقى هق ختّمٞمص يدظمٚمف ومل وؿمٛمقًمف قمٛمقُمف قمغم سم٘مل اًمذي اًمٕم٤مم

 اًمٕم٤مم قمغم إقمؿ اًمٕم٤مم يًٚمط وطمٞمٜمذاك ختّمٞمص: دظمٚمف اًمذي اًمٕم٤مم ُمـ وؿمٛمقًمف

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» طمدي٨م سم٠من اًم٤ًمسمؼ طمديثٜم٤م ذم ذيمرٟم٤م وىمد اعمخّمص:

 اًمذي اعمًٌقق ذًمؽ ُمـ ذيمرٟم٤م  اًمٗمروع، سمٕمض ُمٜمف واؾمتثٜمل ظمّمص ىمدش.   اًمٙمت٤مب

 ومٕمؾ وممذا اًمٗم٤محت٦م: ىمرأ  ُم٤م أنف ُمع اًمريمٕم٦م أدرك ىمد يٕمتؼم إٟمف وم٘مٚمٜم٤م رايمٕم٤م اإلُم٤مم أدرك

 أدرك عمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ ىم٤مًمقا ش.  صالة ٓ» سمحدي٨م اًمٕمٚممء

 أؾمٚمؿ اًمذي طمدي٨م ُمثال يمذًمؽ قمٛمقُمف: وٕمػ أي خمّمقص قم٤مم رايمٕم٤م اإلُم٤مم

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ سمٌمء هذا أجْم٤م ذيمرٟم٤م يمم يًٌح ًمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُيًـ ٓ طمديث٤م

 ٓ» ي٘م٤مل وممذا اًمٙمت٤مب: سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم أجْم٤م صحٞمح٦م صالشمف ومتٙمقن

 أي٦م أُم٤مش اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُيًـ ٓ اًمذي إقمجٛمل إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة
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 اًمتالوة يًٛمع يم٤من ُمـ احلدي٨م ُمـ يًتثٜمك طمٞمٜمئذ إـمالىم٤م: ختّمٞمص أي يدظمٚمٝم٤م ومٚمؿ

 ًمٚمٗمريؼ ووح ىمد اعمذه٥م هذا أن اًمٕمجٞم٥م وُمـ ًمٚمحدي٨م: وختّمٞمّم٤م ًممي٦م إقممٓ

 أن اعم٘مٌقل ُمـ ًمٞمس أنف ًمف وشمٌلم اجلٝمري٦م ذم طمتك اًم٘مراءة سمقضمقب ىم٤مل اًمذي إول

 أوضمدوا أو ٕنٗمًٝمؿ وضمدوا وًمذًمؽ اإلُم٤مم: ىمراءة يًٛمع وهق اعم٘متدي ي٘مرأ 

 ذم ومٝمذا اعم٘متدي: ًم٘مراءة ًمٞمتٗمرغ اإلُم٤مم يًٙم٧م وم٘م٤مًمقا  وخمرضم٤م ُمتٜمٗم٤ًم ٕنٗمًٝمؿ

 قم٘مٚمف اؾمتٕمٛمؾ هق ح٤مذا؟ش اعمٞمزراب حت٧م وص٤مر اعمٓمر حت٧م يم٤من» ي٘م٤مل يمم احل٘مٞم٘م٦م

 ومٕمٚمقا؟ وممذا اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع وهق اعم٘متدي ي٘مرأ  أن ُمٝمْمقم همػم وضمد  وطمٙمٛمتف،

 ًمقفمٞمٗم٦م ىمٚم٥م هذا  اعم٘متدي، ًمٞم٘مرأ  أنّم٧م  اعم٘متدي، وىمٚمد ُم٘متدي٤م اٟم٘مٚم٥م ًمإلُم٤مم ىم٤مًمقا 

 يًٙمتقن هؿ  إئٛم٦م، سمٕمض ُمـ يّمدر ُم٤م قمج٤مئ٥م ُمـ هل اًمًٙمت٦م هذه صمؿ اإلُم٤مم:

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم ط اًمٜمٌل ٕن اًمّمالة: ذم اًمنمع ذم ؾمٙمقت وٓ

 وؾمٙمت٦م اًمّمالة اؾمتٗمت٤مح قمٜمد ؾمٙمت٦م يًٙمتٝمم ؾمٙمتت٤من ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من» وُمًٚمؿ

 اًمًٙمت٦م إٓ اًمًٙمتتلم سملم ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يٙمـ وملش.  اًم٘مرآن ىمراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد

 يم٤من: »ىم٤مل هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وًمذًمؽ إومم:

 سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل رؾمقل ي٤م وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞم٦م ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل

 سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا» أىمقل ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػمة

 شمتًع ـمقيٚم٦م أظمرى ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م ًمق اًمدقم٤مء: آظمر إمم....ش واعمٖمرب اعمنمق سملم

 ًمف ىم٤مًمقا   إومم، اًمًٙمت٦م ذم ؾم٠مخقه يمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًم٠ًمخقا  اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة

 اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أضم٤مهبؿ: شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًم٘مراءة وسملم اإلطمرام شمٙمٌػمة سملم شمًٙم٧م ٟمراك

 ومٚممذا؟ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ىمٌؾ شمًٙم٧م وأجْم٤م شمٚمؽ سمٛم٘مدار ـمقيٚم٦م أظمرى ؾمٙمت٦م يًٙم٧م ط

 هلؿ أوضمدوا آٟمٗم٤م ىمٚمٜم٤م يمم ومٝمؿ إـمالىم٤م: هذا ُمـ رء يٙمـ مل اعم٘متدي: ًمٞم٘مرأ  ُمثال ومٞم٘مقل

 ذع اهلل أن ُمٝمْمقم ُمش ُمٕم٘مقل ُمش  اًمداظمكم، اًم٘مٚمٌل اًمٜم٘م٤مش هذا ُمـ خمرضم٤م

 ي٘م٤مل أن ُمٕمٜمك ومم اعم٘متدي: ًمٞمًٛمع ح٤مذا؟ ضمٝمرا  اًمّمٚمقات سمٕمض ذم ي٘مرأ  أن ًمإلُم٤مم

 ُم٤مذا إذا هذا: ُم٘مٌقل ُمش  سمٜمٗمًؽ، شم٘مرأ  أن إمم آؾمتمع قمـ اٟمٍمف ًمٚمٛم٘متدي

 ُمـ يمثػم  اًمتزُمقه٤م، ُم٤م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذًمؽ ُمع ـمقيٚم٦م: ؾمٙمت٦م ٟمقضمد ٟمٗمٕمؾ؟

 وإذا اًمٗم٤محت٦م ٟمّمػ ي٘مرأ  اًمقاطمد يٙم٤مد ٓ ؾمٙمت٦م ٟمّمػ سمًٙمتقا  يًٙمتقن اًمذيـ ه١مٓء
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 وهذا سم٤مًم٘مراءة: اُمٌم ي٤م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  طمتك سم٤معمرة اؾمٙم٧م ي٤م سم٤مًم٘مراءة، سمدأ سمف

 إلىمٜم٤مع يٙمٗمل إطمداث ومٝمذا اإلٟم٤ًمن، ُمع سمتٙمٛمؾ ُم٤م اًمديـ ذم إطمداث ـمٌٞمٕم٦م

 اًمذيـ أمحد واإلُم٤مم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم ُمذه٥م هق اًمّمقاب اعمذه٥م أن اًمٜم٤مس مج٤مهػم

 إدًم٦م سمف دمتٛمع اًمذي اًمّمقاب هق هذا  اًمني٦م، ذم واىمرأ  اجلٝمري٦م ذم أنّم٧م ىم٤مًمقا 

 ُمـ ختّمٞمص دظمٚمف أنف قمرومٜم٤م وىمدش صالة ٓ» طمدي٨م إٓ طمج٦م قمٜمدهؿ ًمٞمس  مت٤مُم٤م،

 يًٛمع ٓ يم٤من إذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» ي٘م٤مل أجْم٤م وهٜم٤م ٟمقاطمل قمدة

 سم٤مًمٜمٔمر ُم٘مٌقل وهذاش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة» اإلُم٤مم ىمراءة ؾمٛمع إذا أُم٤م اإلُم٤مم: ىمراءة

 أن اًمّمحٞمح ذم صم٧ٌم ىمد سمؾ ًمٜمٗمًف ىمرأ  يم٠منف همػمه ُمـ سمًٛمع ح٤م اإلٟم٤ًمن أن اًمًٚمٞمؿ

 اىمرأ : »ىم٤مل يمٕم٥م سمـ ٕيب وأظمرى ُمًٕمقد ٓسمـ ُمرة أصح٤مسمف ٕطمد ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ  ىم٤مل أنزل؟ وقمٚمٞمؽ اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ ىمرأ  ىم٤مل  اًم٘مرآن، قمكم

 ُمـ ًمف أنٗمع يٙمقن ىمد ومٝمذا اإلُم٤مم: ُمـ اًم٘مرآن يًٛمع اًمذي اعم٘متدي هق وم٢مذاش.  همػمي

 هق ومٝمذا همػمه: يًٛمع صقشمف يرومع اًمذي وذاك  سمٜمٗمًف، اًم٘مرآن سم٘مراءة هق يٜمِمٖمؾ أن

 اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤م ي٘مرأ  ومال اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع يم٤من إذا اعم٘متدي أن اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب

 ىمراءة شمٌٚمٖمف ٓ اإلُم٤مم قمـ ُمثال سمٕمٞمد يم٤من أو هي٦م اًمّمالة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م اًمٗم٤محت٦م: وٓ

 اظمتٚمػ ح٤م مجٞمٕم٤م هيديٜم٤م أن قمزوضمؾ اهلل وٟم٠ًمل ي٘مرأ: أن ٓسمد احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اإلُم٤مم

 ...   وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف سم٢مذٟمف احلؼ ُمـ ومٞمف

 .(1:..: 09/   77/   واًمٜمقر اهلدى)

  اإلمام خؾػ اجلفرية الصالة دم الػاحتة قراءة حؽؿ

 سم٠من ذيمرت اإلُم٤مم ظمٚمػ اجلٝمريف اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ اًم١ًمال: 

 شمقوٞمح٤ًم؟ وم٠مريد وُمٜمًقخ ٟم٤مؾمخ احلدي٨م

 صمؿ جيٝمر، اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ضم٤مئزاً  يم٤من سم٠منف ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

ج  هريرة أيب حلدي٨م ُمٓمٚم٘م٤ًم، هنٞم٤مً  سم٤مجلٝمري٦م ظمٚمٗمف اًم٘مراءة قمـ ومٜمٝمك ط اًمٜمٌل شَمَدرَّ
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 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك هريرة أبق ىم٤مل ظم٤مجلٜمٞمٝم٤م ىمد: »ىم٤مل طمٞمٜمم

 وذم وصٚمٝم٤م ذم اظمُتٚمػ اًمزي٤مدة هذه سم٠من أدري أن٤م ،شط اًمٜمٌل ومٞمف جيٝمر يم٤من ومٞمم

 .ومٞمف اًمٙمالم يٓمقل سمم ذًمؽ قمـ وأضمٌٜم٤م إرؾم٤مهل٤م،

 وإصؾ اًم٘مرآين إصؾ ُمع دم٤موب اًمزي٤مدة هبذه احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك أن طمًٌٜم٤م وًمٙمـ 

 ٟمص ،[023:إقمراف]﴾ تُْرََحُونَ َوإَِذا قُِرَئ اْلُقْرآُن فَاْشتَِمُعوا َلُه َوأَىِصتُوا َلَعلَُّكْم ﴿ وهق اًمٜمٌقي

 يمؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» سمرواي٦م ُمًٚمؿ صححف صحٞمح٤مً  احلدي٨م ضم٤مء صمؿ ُمٓمٚمؼ،

 اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن اًمٕمٚممء مجٝمقر قمٜمد اًمراضمح سم٤مًم٘مقل ذًمؽ وشم٠مجد ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا يمؼموا،

 .اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل يمقٟمف رهمؿ ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك ومٝمق رايمٕم٤مً 

ول ذم ىمٚمتٝم٤م اًمتل ًمٚم٘م٤مقمدة ٟمرضمع ؾمقف اًم١ًمال:  .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ًم٘مْمٞم٦م ٟمٕمقد صمؿ ٕا

 .َأمْحدُ  اًمٕمقد وًمٕمؾ اًمِمٞمخ:

 قُمِرف إذا ًمٚم٘مقل ص٤مروم٦م ىمريٜم٦م يٙمقن اًمٗمٕمؾ إن: ىمٚم٧م طميشمؽ اًم٘م٤مقمدة اًم١ًمال:

 اجلٛمع قمٜمد أُم٤م اًمٜمًخ، ذم شمٙمقن -إصقل أهؾ ي٘مقل يمم- اًمت٤مريخ وُمٕمروم٦م اًمت٤مريخ،

 هٜم٤مك: ي٘مقًمقن سمؾ اًمت٤مريخ ُمٕمروم٦م -أقمٚمؿ ومٞمم- إصقل أهؾ ُمـ يمثػم يِمؽمط ومال

 واجلٛمع احلديثلم، أطمد ـمرح ُمـ أومم سم٤محلديثلم اًمٕمٛمؾ: يْمٕمقهن٤م قمٜمدهؿ ىم٤مقمدة

 اًمتحريؿ أو اًمٜمدب إمم ًمإلجي٤مب ص٤مرومف اًم٘مريٜم٦م ضمٕمؾ ذم اًمت٤مريخ اؿمؽماط ومٝمؾ أومم،

 اًمٜمًخ؟ سم٤مب ُمـ يٕمتؼم هذا هؾ اًمتٜمزيف، إمم

 يًٛمك؟ ُم٤مذا اًمًٚمػ، قمٜمد اخل٤مص اًمٜمص ٟمًٞم٧م، شمٙمقن ىمد سمم ُأَذيمِّرك أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمًقخ يًٛمك اًم١ًمال:

 .اخل٤مص اًمِمٞمخ:

 .ٟم٤مؾمخ يًٛمك اًم١ًمال:

 .ٟم٤مؾمخ اخل٤مص وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

 .إصقل قمٚممء ُمـ اعمت٠مظمريـ قمٜمد اًمٜمًخ وًمٙمـ اًمًٚمػ، قمٜمد اًم١ًمال:
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رشمٜمل ُم٤م اًمِمٞمخ: رشُمؽ أن٤م يمم ؿمٞمئ٤مً  َذيمَّ  هق ُم٤م ذيمرت ذيمرت، ُم٤م أول ٕنؽ َذيمَّ

رك أن وم٠مطم٧ٌٌم اعمت٠مظمريـ، قمٜمد ُمٕمروف  وأن اعمت٘مدُملم، قمٜمد ُمٕمروف هق ُم٤م ُأَذيمِّ

رك هذا ُمـ اًمٖمرض  .اًمٜمًخ ُمـ ٟمقع هق اًمتخّمٞمص أن ُٕذيمِّ

 اًمت٤مريخ؟ ُمٕمروم٦م اًمتخّمٞمص ذم ويِمؽمط اًم١ًمال:

 اًمٜمص ُمـ ضمزءاً  يرومع ٕنف اًمٜمًخ، ُمـ ٟمقع اًمتخّمٞمص ؿمقي، اصؼم اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ وآ صح أصٚمف، ُمـ اًمٜمص يرومع اًمٜم٤مؾمخ سمٞمٜمم اًمٕم٤مم،

 .ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 اًم٘مقل، ُٟمٕمٓمِّؾ ٓ طمتك احل٤مًم٦م هذه ذم واعمٌٞمح احل٤مفمر سملم اًمتقومٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم اًمِمٞمخ:

م اًم٘مقل ٟم٘مقل ح٤مذا هذا، اؿمؽمـمٜم٤م طملم ٟمحـ ٕن٤ّم  احل٤مفمر ٟم٘مقل وح٤مذا اًمٗمٕمؾ؟ قمغم ُُم٘مدَّ

م  سمٗمٕمؾ وطم٤مفمره، اًمرؾمقل ىمقل ُٟمٕمٓمِّؾ ٓ ومٚمٙمل ضمدًا، قمديدة ًمقضمقه اعمٌُٞمح قمـ ُُم٘مدَّ

 يٙمقن أن وُيتٛمؾ إصٚمٞم٦م، اًمدواقمل وهق إصؾ، قمغم يٙمقن أن ُيتٛمؾ ُمٜمف وىمع

ه إذا واًمدًمٞمؾ خلّمقصٞم٦م، يٙمقن أن أظمػماً  وُيتٛمؾ ًمٕمذر،  سمف ؾم٘مط آطمتمل ـمرأ

 يمذًمؽ؟ أخٞمس واًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚممء أصح٤مسمؽ ي٘مقل يمم آؾمتدٓل

 ىمقًمف ُٟمٜمْزل أن ٟمريد ٓ اًمثالث، آطمتمٓت هذه ُمـ واطمداً  اًمٗمٕمؾ ُيتٛمؾ دام ُم٤م

 ذم وًمذًمؽ ىمقي٦م، سمٗمروٞم٦م إٓ اًمٔم٤مهرة دًٓمتف قمـ قم٤مم شمنميع هق اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف

 سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف ُمٜمف...اًم٘مقل قمـ ُمت٠مظمر اًمٗمٕمؾ هذا إن: ٟم٘مقل أن سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه

 ُمع ضم٤مء واًمٗمٕمؾ إصؾ، ظمالف قمغم ضم٤مء احل٤مفمر وم٢مذاً  اًمتٜمزيف، قمغم حمٛمقٌل  ىمقًمف

 .طم٤مًمف إمم يمٌؾ  ُم٤مر وهذا إصؾ،

 ىمد، ومٞمف اًمذي ُمـ أىمقى ىمد ومٞمف ًمٞمس واًمذي وىمد، ىمد اًمٗمٕمؾ قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًم٘مقل

 ُمٝمٛم٦م اًم٘م٤مقمدة وهذه سمف، ٟمحتٗمظ أن يٜمٌٖمل اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف يٌ٘مك يمذًمؽ؟، أخٞمس

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٗمروع ُمـ يمثػم ذم قمالىم٦م وهل٤م ضمدًا،

 أو سمٌقلٍ  اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ٓ» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ضمٞمداً  -اهلل ؿم٤مء إن- شمٕمرف: ُمثالً  
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ىمقا  وًمٙمـ هم٤مئط، سمقا  أو ذِّ  احلدي٨م، هذا قمٛمقم شُمٕمٓمِّؾ اًم٤ًمسمؼ ُمٜمٓم٘مؽ قمغم أن٧م ،شهمرِّ

 ٓ؟ أو اعمًٚمؿ فمـ فمٜمل ومٝمؾ

 ..ي٘مقًمقن، ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 .شم٘مقل أن٧م ىمكم ي٘مقًمقن، شم٘مقل ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 سم٠من ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء... أن أقمت٘مد اًمٗم٘مف ٕهؾ اًم٘مراءة سم٤مب ُمـ أن٤م اًم١ًمال:

 .اًمّمحراء ذم ضم٤مئز وهمػم اًمٌٜم٤مي٤مت ذم ضم٤مئز وآؾمتدسم٤مر آؾمت٘م٤ٌمل

 سمحدي٨م اًمٕم٤مم احلدي٨م شمٕمٓمؾ أن٧م أفمٜمؽ ىمٚم٧م أن٤م ؾمدًا، ٟمٗمًؽ أتٕم٧ٌم اًمِمٞمخ:

 ٓ، وآ صح اعم١مُمـ، فمـ فمٜمؽ صدىم٧م ٟمٗمًؽ، ًمؽميح شم٘مقل يٜمٌٖمل يم٤من اًمٗمٕمؾ،

 راوي اًم٘م٤مقمدة، هذه أمهٞم٦م اٟمٔمر أن ٟمرُيؽ، أن ٟمريد وٟمحـ ٟمٗمًؽ أتٕم٧ٌم وًمٙمـ

 أجقب أبقش همرسمقا  أو ذىمقا  ًمٙمـ هم٤مئط أو سمٌقل اًم٘مٌٚم٦م شمًت٘مٌٚمقا  ٓ» احلدي٨م

 .إنّم٤مري

 أدرى احلدي٨م راوي إن: شم٘مقل اًمتل وهل ُمٕمل شمذيمره٤م ًمٕمٚمؽ ىم٤مقمدة وهٜم٤مك 

 صح؟ همػمه، ُمـ سمٛمرويف

 .صح اًم١ًمال:

 اًمِم٤مم إمم ذهٌٜم٤م ومٚمم: ىم٤مل احلدي٨م هذا راوي إنّم٤مري أجقب أبق مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:

 اهلل يًتٖمٗمر ـمٞم٥م، اهلل، وٟمًتٖمٗمر ومٜمٜمحرف اًمٙمٕم٦ٌم، هب٤م اؾمُتْ٘مٌؾ ىمد اًمُٙمٜمُػ ومقضمدٟم٤م

 اجل٤مئز؟ إُمر ُمـ ُم٤مذا؟ ُمـ

 .ط اًمٜمٌل خم٤مًمٗم٦م ُمـ اًم١ًمال:

 هذا؟ قمـ ضمقاسمؽ أجش اجل٤مئز، إُمر ُمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٚممء ي٘مقًمف اًمذي اجلقاب اًم١ًمال:

 اشمٜم٤مىمش ؿم٤من ُمـ اًمٕمٚممء ُمع أؿمتٌؽ أن أطمت٤مج ٕين أن٧م، زم ىمؾ ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 شم٘مقل؟ أجش أن٧م ومٝم٤مِت  سمٓم٤مئٚمٝمؿ، وًم٧ًُم  ُمٕمٝمؿ
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 ريض قمٛمر اسمـ طمدي٨م يٌٚمٖمف مل أجقب أب٤م ًمٕمؾ يمالُمٝمؿ ُمـ أتذيمره ُم٤م اًم١ًمال:

 قمٛمر اسمـ طمدي٨م يٌٚمٖمف مل وًمٕمٚمف إصٗمر، ُمروان طمدي٨م ذم راطمٚمتف، إٟم٤مظم٦م ذم قمٜمف اهلل

 قمٜمٝمؿ هم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ويمثػم ومقضمده، طمٗمّم٦م سمٞم٧م قمغم رىمك ح٤م

 .ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م قمٜمٝمم هم٤مسم٧م ىمد وقمٛمر سمٙمر أبق طمتك ،ط اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م

 ُمـ ؾمٜم٦م ختٗمك ىمد: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىم٤مل يمم أنف ومٞمٝم٤م ٟم٘م٤مش ٓ طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 وإمم قمٛمر ومٕمؾ إمم أطمٚمتٜم٤م دام ُم٤م أن اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ اًمٜم٤مس، قمغم ط اهلل رؾمقل ؾمٜمـ

 اشمٗم٤مىمٞم٦م؟ أم ظمالومٞم٦م اعم٤ًمًم٦م هؾ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ يمثػم

 .قمٜمٝمؿ شمٕم٤ممم اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سملم ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م اًم١ًمال:

ٞمَٚمٜم٤م أن يٗمٞمدٟم٤م ُم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:  ؾمتٕم٤مرض ٕنؽ إصح٤مب سمٕمض ومٕمؾ إمم حُتِ

 .آظمريـ سم٠مصح٤مب

ؿ أن يٜمٌٖمل ٟمحـ: إذاً    هذا ُم٘مدُم٦م ذم ذيمرٟم٤مه٤م أن ؾمٌؼ اًمتل أي٦م أن ُٟمحٙمِّ

ُشولِ ﴿ اعمجٚمس،  َفُردُّوُه إََِل اَّللَِّ َوالرَّ
ٍ
ء  ُم٠ًمخ٦م يمقن ،[79:اًمٜم٤ًمء]﴾ َفٌِْن َتنَاَزْعتُْم ِِف ََشْ

 هق قمٛمر اسمـ أثر ذيمرت وم٤مٔن اًمًٚمػ، ُمـ ىم٤مئؾ ىمقل ًمٙمؾ اًمدم وظمروج اعمرأه ًمٌس

 ُمرومقع؟ وآ ُمقىمقف

 ..اصمر هذا اًم١ًمال:

 .طم٤مًمؽ شمريح ؿم٤من ُمـ ودل، ىمؾ ُم٤م اًمٙمالم ظمػم اًمِمٞمخ:

ٌَؾ ُمـ ي٘م٤مل ٓ أنف قمغم شمدل ىمريٜم٦م ومٞمف وًمٙمـ ُمقىمقف هق اًم١ًمال:  .اًمرأي ىِم

 .وهق اًمِمٞمخ:

 .قمٛمر ومٝمؿ قمغم يدل ومٝمذا ،..وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل إن: وم٘م٤مل اًمراطمٚم٦م قمٛمر أن٤مخ طملم اًم١ًمال:

 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم أنف اًم٘مريٜم٦م ُم٤م ًمٙمـ هذا، ومٞمف أن٤مىمش ُم٤م أن٤م ومٝمٛمف هذا اًمِمٞمخ:

 قمٛمر ُمـ اًم٘مقل هذا إن: -شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م- اًمٜمقوي اإلُم٤مم ىم٤مل هٙمذا اًم١ًمال:
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 .اًمرأي ىمٌؾ ُمـ ي٘م٤مل ُم٤م اٟمف قمغم ىمريٜم٦م

 هذا اعمٝمؿ -اهلل رمح٦م- سم٤مًمٜمقوي قمكمّ  حتت٩م وح٤مذا ٟمقوي٤ًم، أفمٜمؽ ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 إًمٞمف؟ أذت اًمذي قمٛمر اسمـ قمـ هق ُم٤م اعمرومقع، احلدي٨م إمم ًمٜمٕمد ُمقىمقف،

 طم٤مضمتف قمغم ط اهلل رؾمقل ومقضمدت طمٗمّم٦م ؾمٓمح قمغم رىمٞم٧م اًم١ًمال:

 ش.اعم٘مدس سمٞم٧م ُمًت٘مٌؾ اًمٙمٕم٦ٌم ُمًتدسمر»

 ىمّمد؟ دون أم ىمّمداً، قمٛمر اسمـ ُمـ وىمٕم٧م احل٤مدصم٦م هذه سم٠من شمٔمـ هؾ شمرى اًمِمٞمخ:

 .سم٤مٓشمٗم٤مق ىمّمد، دون اًم١ًمال:

 أجقب؟ أيب طمدي٨م يٌ٘مك ُم٤مذا ًمف، اشمٗمؼ وُم٤م صٕمد ُم٤م أنف قمغم ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ...قمٛمقُمف قمغم يٌ٘مك اًم١ًمال:

ً، أو ُمًت٘مٌالً  اًمرؾمقل ايمتِمػ طمٞمٜمم وهق قمٛمقُمف، قمغم يٌ٘مك اًمِمٞمخ:  هؾ ُمًتدسمرا

 ح٤مذا؟ يٕمٚمؿ

 .ٓ اًم١ًمال:

 ح٤مذا؟ شمٕمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ٓ اًم١ًمال:

 شمٔمٝمر ىمد ُم٠ًمخ٦م إمم ُمٜمٝم٤م اًمٌح٨م يٜمت٘مؾ أن. رء هذا اًم٘مقل إمم رضمٕمٜم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 جيقز؟ اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مه يٌّمؼ ومٞمٛمـ رأجؽ ايش ومٞمف، ٟمحـ سمم هل٤م صٚم٦م ٓ مم٤م أهن٤م اًمرأي سم٤مدئ

 .ذقم٤مً  جيقز ٓ اًم١ًمال:

 واًمٖم٤مئط؟ اًمٌقل أم اًم٘مٌٚم٦م، دم٤مه ذ اًمٌّمؼ ظمػماً، اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:

 .واًمٖم٤مئط اًمٌقل اًم١ًمال:

 ضم٤مئز واًمٖم٤مئط اًمٌقل وٟم٘مقل اًمّمحٞمح اإلؾمالم ُمٜمٓمؼ ٟمحـ ٟمٕمٙمس ومٚممذا اًمِمٞمخ:

 هذا جيقز، ٓ ٟم٘مقل واًمٖم٤مئط، يم٤مًمٌقل وًمٞمس ـم٤مهر هق اًمذي واًمٌّمؼ اًمٌٜمٞم٤من، سم٥ًٌم
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ق ٓ اإلؾمالم أن: اًمٕمٚمؿ أهؾ يمالم ُمـ ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ مت٤مُم٤ًم، ُمتٜم٤مومر ُمٜمٓمؼ  سملم يٗمرِّ

 .اعمتٗمرىم٤مت سملم جيٛمع وٓ اعمتمصمالت

 ذم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل هنل ذم ٟمص هٜم٤مك يم٤من ًمق إوًمقي اًم٘مٞم٤مس هٜم٤م أن 

 اًمٌّمؼ أن اًم٘مٞم٤مس ًم٘مٚمٜم٤م اًمتٖمقط، أو اًمٌٜمٞم٤من ذم اًمٌقل ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل إذن

 .أومم سم٤مب ُمـ جيقز

 هذا جيقز، واًمٖم٤مئط واًمٌقل جيقز ٓ اًمٌّمؼ مت٤مُم٤ًم، ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م هٜم٤م ًمٙمـ 

 ُمـ احلٙمٛم٦م ُم٤م صمؿ اًمتٜم٤مىمض، هذا ُمثؾ اإلٟم٤ًمن ًمٞمت٘مٌؾ أظمرى ٟمققمٞم٦م ُمـ قم٘مؾ إمم ُيت٤مج

 ذم ٟمًت٘مٌٚمٝم٤م اًمتل اجلٝم٦م اطمؽمام طمٞم٨م ُمـ ومرق ٓ أنف ُمع اًمٌٜمٞم٤من، ذم آؾمت٘م٤ٌمل إسم٤مطم٦م

 أخًٜم٤م اًمٌٞمقت ذم أو اعم٤ًمضمد ذم ٟمّمكم ٟمحـ ومحٞمٜمم واًمٌٜمٞم٤من، اًمّمحراء سملم صالشمٜم٤م،

 يزال ٓ آطمؽمام هذا أن ومٙمم إًمٞمٝم٤م، سم٤مًمتقضمف أُمرٟم٤م ٕنٜم٤م هل٤م اطمؽماُم٤مً  اًمٙمٕم٦ٌم ٟمًت٘مٌؾ

 واًمٌٜمٞم٤من اًمّمحراء سملم ذًمؽ ذم ومرق وٓ اًمّمالة صح٦م ذوط ُمـ وذـم٤مً  ىم٤مئمً 

 ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م، أومم سم٤مب ُمـ اًمّمالة ظم٤مرج ىم٤مئمً  آطمؽمام هذا ئمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل

 إًمٞمٝم٤م يّمكم اًمتل اجلٝم٦م شمٚمؽ إمم سمف شمتقضمف أن اعم١مُمٜم٦م اًمٜمٗمس ُمٜمف شمًتٜمٙمػ مم٤م رء

ر اعمًٚمٛمقن  وهذه همروم٦م، هذه اًمدور ُمـ يمثػم ذم ؿم٤مهدٟم٤مه وهذا أن ُمٕمل شمّمقَّ

 وذاك سمّمالشمف اجلٝم٦م يًت٘مٌؾ هذا اًمٙمٕم٦ٌم إمم ُمقضمف ُمرطم٤مض مح٤مم وهٜم٤مك اًمٙمٕم٦ٌم

 ٟمٜمّمح ومٜمحـ ومٚمذًمؽ أبدًا، اإلؾمالم ذم ُمٕم٘مقل ُمش هذا وهم٤مئٓمف، سمٌقًمف يًت٘مٌٚمٝم٤م

 وم٠من٧م اًمْمٞم٘م٦م، اعمذهٌٞم٦م قمـ ُمتجرديـ اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ يدرؾمقا  أن اًمٕمٚمؿ ـمالب

 قمغم ٟمِم٤م أظمر رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن وىمد ُمثاًل، ٟمقوي وم٠من٧م اًمِم٤مومٕمل، اعمذه٥م قمغم ٟمِم٠مت

 جيٛمٕمٝمؿ؟ اًمذي ومم ُمتٗمرىملم، اعمًٚمٛمقن ئمؾ وهٙمذا زيٚمٕمٞم٤مً  ومٞمٙمقن احلٜمٗمل اعمذه٥م

 ...اهلل يمت٤مب اًم١ًمال:

 .ومٞمؽ اهلل وسم٤مرك ،..اهلل رؾمقل وؾمٜم٦م اًمٙمت٤مب اًمِمٞمخ:

 ودراؾمتل ؿم٤مومٕمل أن٤م ي٘مقل ٓ أن سم٤مًمتجرد، إٓ يتح٘مؼ ٓ اجلٛمع هذا ًمٙمـ 

ف ؿم٤مومٕمٞمف  دراؾمتل أن٤م أىمقل واٟم٠م ُمذهٌل، يقاومؼ ُم٤م إمم يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص وُأوضمِّ
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 قم٘مقًمٜم٤م ىمٞم٤مدة ُٟمًٚمِّؿ أن يٜمٌٖمل ٓ احلٜمٗمل ُمذهٌل يقاومؼ ُم٤م إمم يمٚمٝم٤م إدًم٦م وأوضمف طمٜمٗمٞم٦م

 أن يٛمٙمـ وسمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل وحلدي٨م اهلل ًمٙمت٤مب إٓ يمٚمٝم٤م وأومٙم٤مرٟم٤م وأخ٤ٌمسمٜم٤م

 .ؾمقاء يمٚمٛم٦م قمغم اعمًٚمٛمقن يٚمت٘مل

 ( 22: 71: 29/   322/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلفرية الصالة دم ادلمقم قراءة حؽؿ

 اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة: اًمت٠ميمٞمد ذم زي٤مدة ًمٙمـ ؾمٛمٕم٧م أن٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ُمداظمٚم٦م:

 أو ضم٤مئز، همػم أنف أن٧م ذيمرت أنف ؾمٛمٕمٜم٤م يمم طمٙمٛمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 ًمٚمٛم٠مُمقم؟ ىمراءة هل اإلُم٤مم ىمراءة أنف

 يم٤من ُمـ: اًمِمٞمٓم٤من يٓمرد واًمٌٞم٤من اًمتقوٞمح أضمؾ ُمـ: ٟم٘مقل ٟمحـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع أنف دام ومم اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمكم

 ؾمٛمح ٓ أو اإلُم٤مم، صقت ذم ظَمْٗم٧م أو اإلُم٤مم صقت قمـ ًمٌٕمده يًٛمع ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 وم٘مراءة يًٛمع أنف دام ُم٤م ًمٙمـ ي٘مرأ، ومحٞمٜمئذ اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي أذن ذم صمَِ٘مؾ اهلل

 .ىمراءة ًمف اإلُم٤مم

 اًمٖمػم ُمـ اًم٘مراءة إمم آؾمتمع أن إمم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط اًمٜمٌل أؿم٤مر وىمد 

 قمٌد أُمر طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ًمٜمٗمًف، سمٜمٗمًف اًمِمخص ي٘مرأ  أن ُمـ أنٗمع

)اقرأ عيل القرآن. قال: اقرأ علوك وعلوك أىزل. : ًمف ىم٤مل ي٘مرأ  أن ُمًٕمقد سمـ اهلل

 ًمٞمس اإلُم٤مم ىمراءة اعم٘متدي يًٛمع ومحٞمٜممقال: اقرأ فٌين أحب أن أشمعه من غري( 

 اإلُم٤مم سم٘مراءة ٟمٗمًف يِمٖمؾ أن ُمـ وسمخ٤مص٦م ًمف، ظمػم هل سمؾ ًمف، ىمراءة وم٘مط ذًمؽ

 أن: أوهلم حمٔمقريـ ُمـ حمٔمقر طمّمقل ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م سم٤مًم٘مراءة، صقشمف يرومع واإلُم٤مم

 اعم٘متديـ سمٕمد دمد وًمذًمؽ واىمع، وهذا صقشمف، يرومع ٕنف اعم٘متدي: قمغم اإلُم٤مم يِمقش

 مل وم٢من وًمذًمؽ صقشمف، سمػمومع سمدوره هق قمٚمٞمف اجلٝمري٦م اإلُم٤مم ىمراءة ُمـ اًمتِمقيش ًمدومع

 قمٚمٞمف ىمقًمف ي٠ميت وهٜم٤م طمقًمف، ُمـ قمغم أو اإلُم٤مم قمغم هق ؿمقش وم٘مد قمٚمٞمف اإلُم٤مم يِمقش
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 وم٘مراءة يًٛمع يم٤من إن: وم٢مذاً )مايل أىازع ِف القرآن خلطتم عيل القراءة( : اًمًالم

 .ومٞم٘مرأ  يًٛمع ٓ يم٤من إن ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم

 ( 22: 17: 00/ 407/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلفرية دم اإلمام خؾػ الؼراءة

 ش.ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» يمت٤مسمؽ ذم ذيمرت ُمداظمٚم٦م:

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:

 ط اهلل رؾمقل أن طمتك ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ ُمداظمٚم٦م:

ا اهلل رؾمقل ي٤م سمغم: ىم٤مًمقا  إُم٤مُمٙمؿ؟ ظمٚمػ شم٘مرؤون ًمٕمٚمٙمؿ: »ؾم٠مخٝمؿ  ..سمنقم٦م يٕمٜملش َهذًّ

 أن إٓ إُم٤مُمف، ظمٚمػ أطمديمؿ ي٘مرأ  ٓ: »ىم٤مل ظمٚمٗمف، ي٘مرؤوا يم٤مٟمقا  إهنؿ طمتك ٟمٕمؿ،

خ٧م سم٠منف ىُمْٚم٧َم  صَمؿَّ  وُِمـش اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م شمٙمقن ًِ  ذم ًمٕمٚمف ط واًمرؾمقل اًم٘مراءة هذه ُٟم

- هريرة أبق ي٘مقل ومٌٕمده٤مش اًم٘مرآن ُأن٤مَزع زم ُم٤م: »وم٘م٤مل ي١مُمٝمؿ، يم٤من اًمّمٌح صالة

 هذا ومٝمؾ ،ط اهلل رؾمقل سمف ضمٝمر ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: -قمٜمف اهلل ريض

 اًمٜمًخ؟ قمغم دًمٞمؾ

 اًمٜم٤مس؟ وم٤مٟمتٝمك: ُمٕمٜمك وُم٤م اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمٚمقٟمف؟ يم٤مٟمقا  رء قمـ اٟمتٝمقا  يٕمٜمل

 اًمٜمًخ؟ سمف يث٧ٌم وهؾ ط اهلل رؾمقل ُمـ أُمر آظمر هذا يم٤من هؾ ُمداظمٚم٦م:

 أخٞمس اًمٜم٤مس، وم٤مٟمتٝمك: ىم٤مل وم٢مذا ي٘مرؤون، يم٤مٟمقا  سم٠مهنؿ: ًمؽ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 يٗمٕمٚمقن؟ يم٤مٟمقا  ُم٤م شمريمقا : ُمٕمٜم٤مه٤م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اعمٕمٜمك؟ هذا همػم اًمٜمًخ وم٤مهؿ أن٧م أم هذا؟ همػم اًمٜمًخ يٙمقن وُم٤مذا اًمِمٞمخ:
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 .ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ذيمرشمف ومٞمم اًمٜمًخ يث٧ٌم هؾ اعمٕمٜمك، هذا ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 يث٧ٌم ٓ يم٤من ًمق أدري ٓ يمت٤مب، ذم طم٤مـمَّف رء قمـ شم٠ًمخٜمل أظمل ي٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

َخ؟ أنف ادقمٞمٜم٤م ومٚممذا هبذا، اًمٜمًخ ًِ  ُٟم

 .رء قمـ اًمت٤ًمؤل إمم شمدومٕمؽ اًمتل هل طمتك شمٌٞمّٜمٝم٤م، أن٧م ممٙمـ ؿمٌٝم٦م قمٜمدك أن٧م ًمٙمـ

 ..ُمثالً  أو إضم٤مسم٦م قمٜمدك يٙمقن رسمم يمذا، أو اًمٜمًخ ذم دًمٞمؾ هذا سم٠من ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمثالً؟ آظمر اطمتمل هٜم٤مك يٙمقن أنف شمتّمقر؟ ُم٤مذا هٙمذا، همػم إضم٤مسم٦م قمٜمدي ُم٤مٓ  اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل هذا ذم ؾمٌ٘مؽ يٕمٜمل اًمٕمٚممء أو اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ هٜم٤مك هؾ: أىمّمد ُمداظمٚم٦م:

َخ٧م، سم٠مهن٤م وىم٤مل ًِ  يمذا؟ أو اًمدًمٞمؾ هذا ويم٤من ٟمًخ٧م، سم٠مهن٤م ىمقل هٜم٤مك هؾ ُٟم

 اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم ُمذاه٥م صمالصم٦م هٜم٤مك سم٠من قمٚمؿ قمغم أنؽ أتّمقر أؾمت٤مذ ي٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .ُمٓمٚم٘م٤مً  اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ  ٓ اعم٘متدي إن -ُمثالً – يم٤محلٜمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن وم٤مًمذيـ اإلُم٤مم، وراء

 اًمٙمت٤مب؟ سمٗم٤محت٦م شم٘مرأوا أن إٓ» ومٞمٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م قمغم جي٤موسمقن يمٞمػ ه١مٓء اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم وراء ىمراءة ٓ سم٠منف ي٘مقًمقا  أن هلؿ ضم٤مز يمٞمػ وإٓ ُم٤م، يقُم٤مً  يم٤من هذا أن يرون أخٞمًقا 

ىمقن اًمذيـ إمم ُمرشم٦ٌم ٟمٜمت٘مؾ يمذًمؽ اجلٝمري٦م، ذم وٓ اًمني٦م ذم ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً،  اًمني٦م اًم٘مراءة سملم ُيَٗمرِّ

 ُم٤مذا اجلٝمري٦م، دون اًمني٦م ذم ي٘مرأ  أنف اًمّمقاب، وهق وأمحد يممًمؽ اجلٝمري٦م، واًم٘مراءة

 شم٘مرأوا أن إٓ: »اًمرؾمقل ىمقل وقمـ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمح٤مسم٦م ىمراءة قمـ ي٘مقًمقن

  خي٤مًمٗمقٟمف؟ ح٤مذا ُمٜمًقخ همػم هذا يم٤من إذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 .هبذا ي٘مقل أطمد وٓ صحٞمح، همػم احلدي٨م إن ي٘م٤مل أن إٓ طمٞمٚم٦م، هٜم٤مك ًمٞمس

 صمؿ اًمزُمـ ُمـ سمره٦م يم٤من هذا ٕن سمف؟ شمٕمٛمٚمقن ٓ ح٤مذا؟ صحٞمح، احلدي٨م: إذاً 

 ومٞمم ط اًمرؾمقل وراء اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: »هريرة أيب طمدي٨م سمدًمٞمؾ شُمرك،

 ش.ط اهلل رؾمقل سمف جيٝمر يم٤من

 إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »قمكم طمدي٨م مت٤مُم٤مً  يِمٌف هذا سم٤مًمٜمًخ، سيح ٟمص ومٝمذا

 اًمٜمًخ؟ قمغم يدل أٓ هذاش سمٕمد شمرك صمؿ ىم٤مم، ضمٜم٤مزة سمف ُمرت

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 وراء اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس اٟمتٝمك ٕنف أومم: سم٤مب ُمـ اًمٜمًخ قمغم يدل ومذًمؽ اًمِمٞمخ:

 . ط اًمرؾمقل

 .شمٗمْمؾ

رة اًم٘م٤مقمدة هل يمم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُمداظمٚم٦م:  ًمٚمجٛمع إُمٙم٤من هٜم٤مك دام ُم٤م أنف: اعمَُ٘مرَّ

 .آظمر سمٜمص اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سم٤مؾمتثٜم٤مء اًم٘مراءة، قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك اًمٜمًخ، إمم ُيّم٤مر ومال

 ممٙمـ؟ ٟمِمقف، وٟمّمٞمٌٜم٤م طمٔمٜم٤م ٓ، أو سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م ٟمجرب ممٙمـ اًمِمٞمخ:

 .أؾم٠مخؽ أن٤م أؾمت٤مذ، ي٤م واهلل ُمداظمٚم٦م:

 ومٚممذا اًمٜمّملم، سملم ًمٚمجٛمع إُمٙم٤مٟمٞم٦م هٜم٤مك أن ـم٤مح٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ىمّمده ُمداظمٚم٦م:

 ...ُمقضمقدة؟ واإلُمٙم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜمًخ، ٟم٘مقل

 اإلُمٙم٤مٟمٞم٦م؟ هل ُم٤م إول يٌلم ظَمٚمِّٞمف اًمِمٞمخ:

 اًمٙمت٤مب؟ وم٤محت٦م إٓ اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: ٟم٘مقل أن ُمداظمٚم٦م:

 آؾمتثٜم٤مء؟ أتك أجـ ُمـ اًمِمٞمخ:

 .ىمٌٚمف اًمذي اًمٜمص ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .وهق اًمِمٞمخ:

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م... أن٤مزع زم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ش.اًم٘مرآن أن٤مزع زم ُم٤م» اًمِمٞمخ:

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 .هق هذا اًمِمٞمخ:

 يٕمٓمل؟ ُم٤مذا اًمٜمص هذا

 ..ىمراءة يمؾ قمـ اًمّمٛم٧م يٕمٓمل ُمداظمٚم٦م:
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 اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ىمراءة أن يٕمٜمل هؾ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ شم٘مرؤوا ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 آٟمتٝم٤مء؟ ُمـ ٟمًتثٜمٞمٝم٤م طمتك واضم٦ٌم

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» ًمٚمقضمقب، أنف أؾمت٤مذي ي٤م اًمٔم٤مهر ُمداظمٚم٦م:

. اًمقضمقب يٗمٞمد ٓ إُمر سمٕمد اًمٜمٝمل أن سمدًمٞمؾ اًمقضمقب: يٗمٞمد ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

  ٓ؟ أو صحٞمح،

 شمٜمؿ ٓ: ًمؽ ىم٤مل ًمق -اهلل ؿم٤مء إن- طمٙم٤ميتؽ ُمثؾ ومّمٞمح قمريب ىم٤مئؾ ًمؽ ىم٤مل ًمق

 واضم٥م؟ اًم٘مٞمٚمقًم٦م ذم اًمٜمقم أن شمٗمٝمؿ هؾ شمٗمٝمؿ، ُم٤مذا. اًم٘مٞمٚمقًم٦م ذم إٓ اًمٜمٝم٤مر، ذم

 .اإلسم٤مطم٦م أومٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وهذا؟ هذا سملم اًمٗمرق وُم٤مذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٌمء ٟمٗمس ُمداظمٚم٦م:

 قمغم اًمدًٓم٦م ذمش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »اعمِمٝمقر اًمٜمص هذا ُمـ وأهؿ اًمِمٞمخ:

 .ىمرأ  إذا سم٠مسٓ  يٕمٜمل ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» اًمقضمقب، قمدم

 طمتك إًمٞمٝم٤م: ُمٜمدومع يمٜم٧م أن٧م اًمذي آؾمتثٜم٤مء ىمقة أجـ هذا، ُمٕمٜم٤مه يم٤من وم٢مذا

قمك آؾمتثٜم٤مء دقمقى قمغم شم٤ًمقمدك  قمـ اًمٜم٤مس وم٤مٟمتٝمك: »هريرة أيب ىمقل ُمـ اعمُدَّ

 قمٚمٞمف، اًم٘مراءة ذم اًمتِمقيش سف ٟمتٞمج٦م هق آٟمتٝم٤مء هذا أن وسمخ٤مص٦مش اًم٘مراءة

 .اًمٗم٤محت٦م سمٖمػم أو سم٤مًمٗم٤محت٦م يم٤من ؾمقاء طم٤مصؾ واًمتِمقيش

 اعم٘متدي ؾممع ُمع اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م سمقضمقب اًم٘مقل يِمٌف ُم٤م اًمنميٕم٦م ذم قمٜمدٟم٤م ًمٞمس

 وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اًمٕم٤مُم٦م اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمدئ قمـ همري٦ٌم يٕمٜمل اإلُم٤مم، ًم٘مراءة

 .[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ 

 اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم ىمراءة وىم٧م ذم -أبداً – اعمٕم٘مقل ُمـ ومٚمٞمس

ه ح٤م ًمإلصٖم٤مء ُمتٗمرهملم اًمٜم٤مس يٙمقن أن يٜمٌٖمل طمٞم٨م  ًمٕمٚمف اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلُم٤مم ي٘مرأ

 آؾمتمع، قمـ واٟمٍمف اإلصٖم٤مء، قمـ اٟمٍمف: ًمف ي٘م٤مل اًمقىم٧م هذا ذم ُيٗمظ
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 .اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم سمٜمٗمًؽ واؿمتٖمؾ

 اٟمتٝم٤مء سمٕمد وأبداً  دائمً  ي٘مرؤون يم٤مٟمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م، قمرف يمٞمػ ؿمٕمري ًمٞم٧م

ٌِِّح ﴿: ىمرأ  أنف يٗمٝمٛمقن يم٤مٟمقا  يمٞمػ ىمراءَت٤م، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

 ُمِمٖمقًمقن وهؿ ُمٜمٝم٤م، وإـمقل اًم٘مّمػمة اًمًقر ُمـ ذًمؽ وٟمحق.. [1:إقمغم]﴾ إقَْمغَم 

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ اًمٗم٤محت٦م، سمتالوة ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  .[3:إطمزاب]﴾ ضَمْقومِفِ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُِم

 وٓ سم٘مراءَت٤م، أن٧م وم٤مسمدأ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا: ًمٚمٛم٘متدي ي٘م٤مل أن

 ىمٞمؾ إذا أنف سمحٞم٨م أن اًمزُم٤من آظمر ذم ظم٤مص٦م اًمثالصم٦م، أو أيتلم أو أي٦م إمم شمّمغ

ه اًمذي ُم٤م ًمؽ  أدري، ٓ واهلل: دمٞم٥م واًمث٤مٟمٞم٦م، إومم اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اإلُم٤مم ىمرأ

 .اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة ُمِمٖمقل يمٜم٧م أن٤م

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمم اًمِمٕمر يمٝمذّ  هذّ  ٕنف ؾمقاء، هل٤م وشمريمف وىمراءشمف اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أو 

 .اًمرواي٤مت

 يمٞمػ واصغ، اىمرأ  اعمتٜم٤مومرة، اعمتٜم٤مسمذة إواُمر هذه ُمثؾ اًمنمع ذم يقضمد ٓ

 .اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم أُمران اًم٘مرآن ذم ضم٤مء ًمذًمؽ جيتٛمٕم٤من،

... اًمًٌح٦م ُيٛمٚمقن اًمذيـ ُمـ اجلٛمٕم٦م ظمٓم٦ٌم ذم اجل٤مًمًلم ُمـ يمثػم خيٓمئ وًمذًمؽ

 ُمـ واطمدة ؿمٞمئ٤ًم، يذيمر ُم٤م أو ؿمٞمئ٤مً  يٗمٝمؿ ُم٤م اخلٓمٞم٥م، خلٓم٦ٌم يًتٛمع وهق ويًٌح

 وإن اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ُمع ًمٞمس قم٘مٚمف: وم٢مذاً  وشمًٌٞمحف، ومٙمره ذم قم٘مٚمف يم٤من إن: آصمٜمتلم

 أُم٤مم سمف يتٔم٤مهر اًمذي اًمذيمر ُمع ًمٞمس ومٕم٘مٚمف اخلٓمٞم٥م، ظمٓم٦ٌم ُمع قم٘مٚمف اًمٕمٙمس يم٤من

ُ  ضَمَٕمَؾ  َُم٤م﴿ اًمٜم٤مس، ـْ  ًمَِرضُمؾٍ  اّللَّ  اًمنمع ذم ي٠ميت ومٙمٞمػ ،[3:إطمزاب] ﴾ضَمْقومِفِ  ذِم  ىَمْٚمٌلَْمِ  ُِم

 وهق اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًم٘مرآن ُمـ ُي٘مرأ  ُم٤م وشَمَٕمٚم ؿ واإلٟمّم٤مت اإلصٖم٤مء وضمقب وىم٧م ذم سم٠منف

، اًمذي هذا ُمثؾ يتٕمٚمؿ أن يٙمقن ُم٤م أطمقج  .اًمٗم٤محت٦م اىمرأ : ًمف ي٘م٤مل احل٤مًم٦م هذه ذم ُيْ٘مرأ

 .وىمقاقمده٤م اًمنميٕم٦م ُم٤ٌمدئ ُمع أبداً  هذا يٚمت٘مل ٓ

 (22: 23: 34/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾػاحتة ادلمقم قراءة

 ًمإلُم٤مم هذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م اًم١ًمال: ُمداظمٚم٦م

د ومم ًمٚمٛم٘متديـ يم٤من وإن ًمٚمٛم٘متديـ، أو يٓمٚمؼ  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اًمٙمريٛم٦م سم٤مٔي٦م اعمرا

 ؟[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا 

سًم٤م: اًمِمٞمخ  سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمقل ؾم٠مل اًمذي إخ ؾم١مال قمـ ضمقا

 واًمذي ـمقيؾ، ُمديد ظمالف.. اًمٗم٘مٝم٤مء سملم ظمالف ومٞمف احلدي٨م هذا: ٟم٘مقلش اًمٙمت٤مب

 قم٤مم أنف: اجلقاب ظمالص٦م احلدي٨م هذا اًم١ًمال، قمـ سم٤مجلقاب يتٕمٚمؼ ُم٤م أن هيٛمٜم٤م

 ًمإلُم٤مم اعم٘متدي وقمغم اعمٜمٗمرد وقمغم اإلُم٤مم قمغم يقضم٥م أنف يٕمٜمل وذًمؽ خمّمقص،

 يمؾ قمغم جي٥م قمٜمديمؿ، ُمـ إؾم٤ٌمب ومنوا وأنتؿ ًم٥ًٌم، اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع ٓ اًمذي

 ُم٘متدًي٤م يم٤من ُمـ أُم٤م سم٤مـمٚم٦م، صالَتؿ يم٤مٟم٧م يٗمٕمٚمقا  مل وم٢مذا اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرؤوا أن ه١مٓء

 يٙمقن طملم اإلُم٤مم وراء ي٘مرأ  أن هذه واحل٤مًم٦م ًمف جيقز ومال اإلُم٤مم ىمراءة ويًٛمع سم٤مإلُم٤مم

 اًمٜم٤مس سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٙمت٦م يمٝمذه ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م ًمإلُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م ىم٤مرًئ٤م، اإلُم٤مم

 ظمٚمٗمف ُمـ اعم٘متدون ًمٞم٘مرأ  اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم يًٙم٧م سمحٞم٨م اعمتٛمذهٌلم

 قمغم ي٘مرأ  يم٤من أو ومٞمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م وىمرأ  اؾمتٖمٚمٝم٤م اًمًٙمت٦م هذه اعم٘متدي وضمد إذا اًمٗم٤محت٦م،

  احْلَْٛمدُ ﴿: آي٦م آي٦م اًمٗم٤محت٦م ي٘مٓمع اًمًٜم٦م،
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
.. ٟمٗمس ي٠مظمذ[ 0:اًمٗم٤محت٦م]﴾ اًْمَٕم٤معَم

ـِ ﴿ مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  أن يًتٓمٞمع هق يم٤من إن اًمًٙمت٤مت هذه ذم.. ٟمٗمس ي٠مظمذ[ 4:اًمٗم٤محت٦م]﴾ اًمرَّ

سمٜم٤م هذا ىمراءة، ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة وإٓ ىمرأه٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ   .اًم١ًمال ذاك قمـ ضمقا

 .ومذيمرين رء وم٤مشمٜمل إن وإٓ ومٌٝم٤م، اًم١ًمال قمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م أطمٓم٧م ىمد يم٤من وم٢من

 .ًمإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد صالشمف ذم دظمؾ إذا ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة سمٕمد اًمِمٞمخ:

 ..اًمًٙمت٦م وسمٕمد ُمداظمٚم٦م:

 ..ُم٣م اٟمتٝمك اًمِمٞمخ:
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 اًمٗم٤محت٦م؟ ي٘مرأ  ُمتك ُمداظمٚم٦م:

 ؾم١ماًمف ؾمٛمٕمتؿ ًمٕمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمف أصٕم٥م اًم١ًمال هذا: اًمِمٞمخ

 ُم٤م ومذيمرين، رء وم٤مشمٜمل وإن ومٌٝم٤م، ؾم١ماًمؽ قمـ أضم٧ٌم يمٜم٧م إن: ًمف ىمٚم٧م أن٤م إظمػم،

ًٓ  يم٤من إن أدري  ضم٤مء إذا أنف: أن ي٘مقل أنف: اعمٝمؿ وم٤مشمٜمل سمم يذيمرين أو آظمر ؾم١ما

 ومٞمٝم٤م وىمرأ  ؾمٙم٧م يدظمؾ يم٤من وإن اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  وىمد اًمًقرة، ُمـ ي٘مرأ  واإلُم٤مم اعمًٌقق

 هذا ُمـ أصٕم٥م يٗمٕمؾ؟ وممذا أي٤مت، سمٕمض ي٘مرأ  واإلُم٤مم ضم٤مء هق ًمٙمـ ىمرأ، ُمـ

 ُمٓمٚمً٘م٤م اًم٘مراءة ُمـ ؿمٞمًئ٤م أدرك ُم٤م هذا رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم وجيد اعمًجد ي٠ميت اًمذي اًم١ًمال

سمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد ُم٤م وٓ اًمٗم٤محت٦م ٓ  اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اًمريمقع أدرك ُمـ أن هق: ومجقا

 ُمـ هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »إول احلدي٨م هذا سم٠من: اسمتداء وىمٚم٧م

 مه٤م؟ ُم٤م أن ًمٙمؿ فمٝمر: اصمٜمتلم سم٘مْمٞمتلم خمّمص اعمخّمقص، اًمٕم٤مم

 اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ومال ىمراءة ًمف وم٘مراءشمف اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع يم٤من إذا أنف: إومم اًم٘مْمٞم٦م

 .قمٜمف ريمٜمٞمتٝم٤م ؾم٘مٓم٧م واًمٗم٤محت٦م

 ضم٤مء إذا..ش: صالة ٓ: »إول احلدي٨م قمٛمقم ُمـ شمًتثٜمك اًمتل اًمث٤مٟمٞم٦م واحل٤مًم٦م

 جي٥م اًمتل اًمني٦م اًمّمالة ذم وًمق اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يٛمٙمٜمف ٓ سمحٞم٨م رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ووضمد

 إطم٤مدي٨م ٟمقادر ُمـ وهق اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن قمٚمٞمف

 قمنمات ُمـ اعمٗم٘مقدة أؾم٤مٟمٞمده سمٕمض ٓيمتِم٤مف وضمؾ قمز اهلل ووم٘مٜم٤م اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 إؾمح٤مق اإلُم٤مم عم٤ًمئؾ خمٓمقـم٦م ذم وضمدٟم٤مه٤م واعمخٓمقـم٦م اعمٓمٌققم٦م اًمٙمت٥م ُمئ٤مت سمؾ

 ذم احلدي٨م هٜم٤مك ضم٤مء راهقيف، سمـ إؾمح٤مق واإلُم٤مم أمحد ًمإلُم٤مم اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ

 ومٚمػميمع رايمع واإلُم٤مم ضم٤مء ُمـ أن: ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعم٤ًمئؾ هذه

 اًمذي: وم٢مًذا سم٤مًمريمٕم٦م، يٕمتد وٓ ومٚمٞمًجد ؾم٤مضمد واإلُم٤مم ضم٤مء وُمـ سم٤مًمريمٕم٦م، وًمٞمٕمتد

 ؾم٘مٓم٧م وم٘مد أي٤مت سمٕمض ىمراءة ذم وذع اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك وىمد ضم٤مء

 .ظمٚمٗمف عمـ ىمراءة اإلُم٤مم ىمراءة ٕن اًمٗم٤محت٦م: ريمٜمٞم٦م قمٜمف

 يٜم٤مزقمقٟمف يم٤مٟمقا  قمٜمدُم٤م أنف ط اًمرؾمقل طمدي٨م ذم ىمقًمؽ ُم٤م! ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م
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 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »احلدي٨م آظمر ذم وم٘م٤مل اًم٘مراءة،

 هذا: اًم١ًمال هلذا أثر ٟمٗمًف ذم يٙمقن ىمد وُمـ ًمٚم٤ًمئؾ إجي٤مًزا أىمقل اًمِمٞمخ:

 ُم٠ًمخ٦م هٜم٤م اعم١مشمؿ، قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب يٗمٞمد أنف اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ئمـ احلدي٨م

: أي شمٗمٕمٚمقا، ٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »اًمٗم٘مف أصقل سمٕمٚمؿ قمالىم٦م هل٤م دىم٦م ومٞمٝم٤م

 هذا اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ آؾمتثٜم٤مء ضم٤مء صمؿ هنل، هٜم٤م اًم٘مرآن، ُمـ ؿمٞمًئ٤م شم٘مرؤوا ٓ

 ُمـ اعمًتثٜمك ٕن اًمٗم٤محت٦م: ىمراءة وضمقب وًمٞمس اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ضمقاز يٗمٞمد آؾمتثٜم٤مء

 يّمٓم٤مد، اًمٕمٛمرة أو سم٤محل٩م اعمحرم قمغم حمرم اًمقضمقب، يٗمٞمد وٓ اإلسم٤مطم٦م يٗمٞمد اًمٜمٝمل

 يٗمٞمد ٓ إُمر هذا[ 0:اح٤مئدة]﴾ وَم٤مْصَٓم٤مُدوا طَمَٚمْٚمتُؿْ  َوإَِذا﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ومٚمم

: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمثٚمف اعمحرم، قمغم اًمّمٞمد حتريؿ وهق اًم٤ًمسمؼ، احلي يرومع وإٟمم اًمقضمقب

الةِ  ُٟمقدَِي  إَِذا﴿ ـْ  ًمِٚمّمَّ   ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا  اجْلُُٛمَٕم٦مِ  َيْقمِ  ُِم
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ  َذًمُِٙمؿْ  اًْم

الةُ  ىُمِْمٞم٧َِم  وَم٢ِمَذا*  شَمْٕمَٚمُٛمقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِنْ  وا اًمّمَّ : وم٘مقًمف[ 12 - 9: اجلٛمٕم٦م]﴾إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ

وا﴿ ـْ  َواسْمتَُٖمقا  إَْرضِ  ذِم  وَم٤مٟمتنَِمُ   وَمْْمؾِ  ُِم
ِ
 قمٚمٞمٝمؿ ومرض أنف يٕمٜمل ٓ[ 12:اجلٛمٕم٦م]﴾ اّللَّ

: سم٘مقًمف آٟمتِم٤مر قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م أن سمٕمد آٟمتِم٤مر ًمٙمؿ ضم٤مز: يٕمٜمل وإٟمم آٟمتِم٤مر

  ذيِْمرِ  إمَِم  وَم٤مؾْمَٕمْقا ﴿
ِ
ٌَٞمْعَ  َوَذُروا اّللَّ  وضمقب آؾمتثٜم٤مء هذا يٕمٜمل ٓ: وم٢مًذا[ 9:اجلٛمٕم٦م]﴾ اًْم

 وإٟمم اًمقضمقب يٕمٜمل ٓ اًمٜمٝمل ُمـ وم٤مٓؾمتثٜم٤مء اًمٜمٝمل، ُمـ آؾمتثٜم٤مء هذا ٕن اًمٗم٤محت٦م:

 .اإلسم٤مطم٦م يٕمٜمل

 أن إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »أمحد اإلُم٤مم ُمًٜمد ذم احلدي٨م ًمٗمظ اًمدىمٞمؼ اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد واًمذي

 اًمرواي٦م.. اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال.. خيتٚمػ اًمتٕمٌػم اٟمٔمرش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ 

 قمدم قمغم شمدل أطم٤مدي٨م أو احلدي٨م ضم٤مء وم٢مذا اًمقضمقب يٗمٞمد ومال شم٘مرؤوا أن إٓ: اًمث٤مٟمٞم٦م

 هذه قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م سملم.. سمٞمٜمٝم٤م ُمٜم٤موم٤مة ومال اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وراء اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب

 قمغم ؾمٞمم ٓش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ومال: »اًمِم٤مهد ذيمره اًمذي احلدي٨م وسملم إطم٤مدي٨م

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  أن إٓ: »أمحد اإلُم٤مم رواي٦م

 (22:38:27( /0) ـه1328 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات) 
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 اإلمام وراء ادلمقم قراءة

 أٓ اًمت٤مزم، سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ي٘مقٓن اًمًٜم٦م إُم٤مم أمحد واإلُم٤مم[  ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم] اًمِمٞمخ:

ي٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة: وهق  ومقفمٞمٗم٦م اجلٝمري٦م، ذم اإلُم٤مم وراء اًم٘مراءة دون اًمِنّ

 اجلٝمري٦م اًمّمٚمقات ُمـ إوًمٞملم اًمريمٕمتلم ذم سم٤مًم٘مراءة جيٝمر طمٞمٜمم اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي

 اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع وهق وم٤معم٘متدي اًمٗمجر، وصالة اعمٖمرب وصالة اًمٕمِم٤مء يمّمالة

 مت٤مم ُمـ ٕن اإلُم٤مم: ًم٘مراءة اإلصٖم٤مء قمـ ًمٜمٗمًف سم٤مًم٘مراءة ٟمٗمًف ُيِْمِٖمؾ أن ًمف جيقز ومال

 طم٤مًم٦م وذم سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم ضمٝمر طم٤مًم٦م ذم-: أقمٜمل احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مإلُم٤مم آىمتداء

: شمٕم٤ممم ىمقًمف مت٤مم ُمـ وذًمؽ واإلٟمّم٤مت: اًمًٙمقت -اًم٘مراءة هلذه اعم٘متدي اؾمتمع

 اًمٜمٌل وأيمد ،[023:إقمراف]﴾ شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿

 يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »سم٘مقًمف احل٤مًم٦م، هذه ذم أي٦م هذه قمٛمقم ط

وا،  يمٜم٧ُم  إذا ؿمٞمئ٤ًم، شمًٛمع أنؽ يًتٚمزم: اإلٟمّم٤مت ُمٕمٜمك ،شوم٠منّمتقا  ىمرأ  وإذا ومٙمؼمِّ

،: أىمقل أن زم جيقز ومال ص٤مُمت٤مً   ىمد اهلل، ٟمذيمر ىمد ٟمٜمّم٧م ح٤مذا: اًم٘م٤مئؾ ومٞم٘مقل أنّمتقا

 ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: اإلهلل إُمر ي٠ميت ومٝمٜم٤م اًم٘مراءة ؾمٛمٕمتؿ إذا ًمٙمـ اهلل؟ رؾمقل قمغم ٟمّمكم

 :اصمٜم٤من أُمران[ 023:إقمراف]﴾ َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا  اًْمُ٘مْرآنُ 

 .اًم٘مرآن ُمـ قمٚمٞمٙمؿ ُيْتغم ح٤م آٟمت٤ٌمه وهق آؾمتمع: :إول إُمر

 .اًمًٙمقت اًمّمٛم٧م، :اًمث٤مين إُمر

 يٜمٌٖمل ٓ وأمحد، ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهق اًمث٤مًم٨م اعمذه٥م هذا قمغم يٜمٌٖمل ومال

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يتْمٛمٜمف اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم ذًمؽ ذم واًمن ؿمٞمئ٤ًم: ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي

 شمًٛمٕمقن طمٞمٜمم اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم وم٘مراءة ،شىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ»

 .قمٜمٙمؿ ىمراءة ومٝمل ىمراءشمف

 وأمحد ُم٤مًمؽ آصمٜملم إئٛم٦م ٟمٔمر ِوضْمَٝم٦م وقمرومتؿ اًمثالصم٦م، إىمقال هذه قمرومتؿ إذا

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمقؾمط، اعمذه٥م هق اعمذه٥م هذا يٙمقن ،-مجٞمٕم٤مً  اهلل رمحٝمم-

٦مً  ضَمَٕمْٚمٜم٤َميُمؿْ  َويَمَذًمَِؽ ﴿  اًمّمالة ذم وذًمؽ اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمع ٓ ،[134:اًمٌ٘مرة]﴾ َوؾَمًٓم٤م ُأُمَّ

 اعم٘متدي ؾَمْٛمع يٙمقن وىمد ظم٤مومت٤ًم، اإلُم٤مم صقت يٙمقن ىمد أظمرى طم٤مًم٦م ذم أو اجلٝمري٦م،
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 ي٘مرأ، احل٤مًم٦م هذه ذم جيٝمر أنف وًمق اإلُم٤مم، ىمراءة يًٛمع ُم٤م هق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يٙمقن ظمٗمٞمٗم٤ًم،

 ًمإلُم٤مم ؾممقمؽ أن٧م، ىمراءشمؽ قمـ يٖمٜمٞمؽ ومًمقمؽ اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمع وأن٧م أُم٤م

 ح٤مذا؟ أن٧م، ىمراءشمؽ قمـ يٖمٜمٞمؽ

 ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ًمٜمٗمًؽ: ىمراءشمؽ ُمـ ًمؽ أنٗمع اإلُم٤مم ًم٘مراءة إٟمّم٤مشمؽ ذم ٕنؽ

 إطمدامه٤م وىمّمت٤من، طمديث٤من مه٤م- يقم، ذات ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح

 .-قمٜمٝمم اهلل ومريض- ُمًٕمقد، سمـ اهلل سمٕمٌد شمتٕمٚمؼ وإظمرى يمٕم٥م، سمـ سم٠ُميَبّ  شمتٕمٚمؼ

 اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ أىمرأ ! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل

 اًمذي اهلل، رؾمقل هذا ،شهمػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن ُأطِم٥م   إين ٟمٕمؿ،: ىم٤مل! ُأنزل؟ وقمٚمٞمؽ

 وقمٚمٞمؽ قمٚمٞمؽ اىمرأ : ىم٤مل اًم٘مرآن، قمكمّ  اىمرأ : »اًمّمح٤مسم٦م ٕطمد ي٘مقل اًم٘مرآن، قمٚمٞمف ُأنْزل

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥ّم  إين ٟمٕمؿ:: ىم٤مل! أنزل

 .ًمٜمٗمًؽ ىمراءشمؽ ُمـ ًمؽ أنٗمع اإلُم٤مم ًم٘مراءة اعم٘متدي أهي٤م ؾممقمؽ: وم٢مذاً 

 أوؾمٓمٝم٤م ُمذاه٥م صمالصم٦م اعم٠ًمخ٦م، هذه ظمّمقص ذم ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ُم٤م ظمالص٦م هذا

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا اجلٝمري٦م، ذم وشمًتٛمع شُمٜمّْم٧م اًمني٦م، ذم شم٘مرأ : وهق وأصقهب٤م، أقمدهل٤م

 ( 22: 33: 43/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة حؽؿ

 وم٘مرأ، اًمٗمجر، صالة ذم ط اًمٜمٌل ظمٚمػ يمٜم٤م: ىم٤مل اًمّم٤مُم٧م، سمـ قم٤ٌمدة قمـ

 ي٤م ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م ؟شإُم٤مُمٙمؿ ظمٚمػ شم٘مرؤون ًمٕمٚمٙمؿ: »ىم٤مل ومرغ، ومٚمم اًم٘مراءة، قمٚمٞمف ومث٘مٚم٧م

 .اهلل رؾمقل

 ش. هب٤م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وم٢مٟمف اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: »ىم٤مل

 وأن٤م: »ىم٤مل داود، ٕيب رواي٦م وذم ُمٕمٜم٤مه، وًمٚمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي، داود، أبق رواه 

 ش.اًم٘مرآن سم٠مم إٓ ضمٝمرت إذا اًم٘مرآن ُمـ سمٌمء شم٘مرؤوا ومال اًم٘مرآن؟ يٜم٤مزقمٜمل ُم٤مزم أىمقل
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191 

 قمغم سمؾ ئمـ، يمم اإلُم٤مم، وراء اًمٗم٤محت٦م وضمقب قمغم يدل ٓ هذا: إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ذم أُمثٚم٦م وًمف اجلقاز، إٓ يٗمٞمد ٓ وذًمؽ اًمٜمٝمل، سمٕمد ضم٤مء آؾمتثٜم٤مء ٕن اجلقاز:

 إمم ومٚمػمضمع اًمتح٘مٞمؼ ؿم٤مء ومٛمـ اعم٘م٤مم، هل٤م يتًع ٓ ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مرآين، آؾمتٕممل

 ذم صم٤مسمت٦م رواي٦م ذم ُم٤م ًمذًمؽ ويِمٝمد اًمٙمِمٛمػمي، أنقر ًمٚمِمٞمخش اًم٘مدير ومٞمض» يمت٤مب

 قمدم قمغم يم٤مًمٜمص ومٝمذا اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م أطمديمؿ ي٘مرأ  ان إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: سمٚمٗمظ احلدي٨م

 .ومت٠مُمؾ اًمقضمقب،

 (1/072 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 

 عؾقفا يستب وما الػاحتة قراءة بعد السؽتف حؽؿ

 اًمقارد احلدي٨م وأن ؾمٙمتف، ذم ُم٤م اإلُم٤مم أن اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة ذم ىمرأت :اًم٤ًمئؾ

 طمتك سمًٞمٓم٦مً  ومؽمة -ُمثالً – أؾمٙم٧م أريد: ًمؽ ي٘مؾ يًٙم٧م إئٛم٦م ومٌٕمض وٕمٞمػ، ومٞمٝم٤م

 ؟...اًمًٙمت٦م قمغم دًمٞمؾ ومٞمش ُم٤م أنف سمم ي٠مثؿ، ومٝمؾ اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرؤوا أن ًمٚمٛم٠مُمقُملم أتٞمح

 ىمٜم٤مقمتف إمم يٕمقد ي٠مثؿ ٓ أو ي٠مثؿ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- قمٚمٞمف اجلقاب هذا  :اًمِمٞمخ

 أو اًمٜم٤مس، ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م احلؼ ُمٕمروم٦م ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ ـمريؼ ؾمٚمؽ إذا اًمِمخّمٞم٦م،

 أن أُم٤م قمٚمٞمف، إصمؿ ومال ومتقاهؿ ومتٌٜمك وم٠مومتقه اًمٕمٚمؿ أهؾ سم١ًمال اًمٕمٚمؿ أهؾ ـمريؼ ؾمٚمؽ

ه يتٌَّع وأن رأؾمف َيْريم٥م  وصؾ أو ُمتٝمدًا، يٙمقن أن إُم٤م أنف: يمالُمل وهذا آصمؿ، ومٝمق هقا

 وهق اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اعم٘متدون ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه إمم اضمتٝم٤مده سمف

 وآضمتٝم٤مد، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ًمٞمس يٙمقن أن وإُم٤م طم٤مل، سمٙمؾ ُم٠مضمقر ومٝمق سمآثؿ ًمٞمس

 سمٜم٤مء ومٝمق وردت، اًمًٙمت٦م هذه سم٠من وم٠مومتقه اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ ئمـ ُمـ سمٕمض ؾم٠مل هق وإٟمم

 .قمٚمٞمف إصمؿ ٓ: وم٠مجْم٤مً  يًٙم٧م، ذًمؽ قمغم

ٌع إذا ومٞمم اعمٙمٚمػ قمغم يؽمشم٥م إٟمم اإلصمؿ  ه اشمَّ ف وأومتك هقا ًَ  . قمٚمؿ سمٖمػم همػَمه أو ٟمٗم

 ( 22: 47: 19/  191/  واًمٜمقر اهلدى)
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 السؽتة وقت اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

 وإن طمتك اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ..ًمٚمٛم٠مُمقم ًمٚمٗم٤محت٦م اًم٘مراءة قمـ اًمقارد اًمٜمٝمل اًم١ًمال:

 قمـ اًمٜمٝمل أم ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ؾمٙم٧م وإن طمتك اح٠مُمقم ي٘مرأ  ٓ هؾ اإلُم٤مم، ؾمٙم٧م

 اإلُم٤مم؟ ىمراءة أثٜم٤مء اًم٘مراءة

٦م ذم ٟمٗمٙمر أن دون اًم١ًمال، قمـ ُٟمجٞم٥م أن أردٟم٤م إذا اًمِمٞمخ:  .اًم١ًمال ِصحَّ

، ومٞمٝم٤م يًٙم٧م ًمإلُم٤مم ؾمٙمت٤مت هٜم٤مك يم٤من إذا :فاجلواب  هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ ومٞم٘مرأ

 ريمـ أهن٤م ومٞمٝم٤م إصؾ اًمتل اًمٗم٤محت٦م، إىمؾ قمغم ومٞمٝم٤م، ي٘مرأ  أن اعم٘متدي سم٢مُمٙم٤من ؾمٙمت٤مت

 اًمّمالة؟ أريم٤من ُمـ

 ُم٤م ٟمٕمؿ، وم٤مجلقاب اًم١ًمال قمـ ٟمجٞم٥م أن أردٟم٤م إذا: ىمقزم ذم إًمٞمف أذت ُم٤م هذا

 اعمنموقم٦م؟ اًمًٙمت٤مت هذه أجـ ًمٙمـ ومٞم٘مرأ، ؾمٙمت٤مت هٜم٤مك دام

تٓمٞمع ٓ سم٠منٜم٤م: سمٜمٗمز أومٕمٚمف ُم٤م وهذا أىمقل، أن٤م ًمٙمٜمل  يمؾ- اًمٜم٤مس ُمٗم٤مهٞمؿ ُٟمَّمّحح أن ًٟم

 .اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم اًمرأي، ُمـ اًمّمقاب يًٛمٕمقا  مل اًمذيـ وسمخ٤مص٦م -اًمٜم٤مس

 ومرص٦م أهتٌؾ وم٠من٤م ؿم٤مومٕمل، ُمذهٌف ٕن ح٤مذا؟ يًٙم٧م، سمف وإذا إُم٤مم، وراء ومٜمّمكم

 ًمٞمس سمٓم٤مقم٦م ٟمٗمز أؿمٖمٚم٧م:أوًٓ  ٕنف، ص٤مُمت٤ًم: أتؿ أن ُمـ ظمػم ذًمؽ وأىمرأ، ؾمٙمقشمف

 .قمٜمٝم٤م ُيٜمْٝمك ُم٤م هٜم٤مك

 .اًمديـ ذم ًمالطمتٞم٤مط سم٤مسًم٤م يٗمتح اًمذي اًم٥ًٌم وضمد طمٞمٜمم سم٤مٕطمقط، أظمذت: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 مل ط اًمٜمٌل أن يٕمٚمؿ وهق اًمًٜم٦م، يتٌع إُم٤مم ُمـ اًمًٙمت٦م، هذه ُمثؾ يٙمـ مل إذا أُم٤م

 سمٕمد يًٙم٧م يٙمـ مل اعمٕم٤مد، زاد ذم -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ذح يمم يًٙم٧م يٙمـ

 .ظمٚمٗمف اعم٘متديـ ُمـ اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة شمتًع أهن٤م سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م، ؾمٙمت٦م اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف

 ذم ًمف ىمٞمؾ يمم ًمف ًم٘مٞمؾ اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٙمت٦م هذه يًٙم٧م يم٤من ًمق ط اًمٜمٌل ٕن

 أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم اإلطمرام، شمٙمٌػمة سمٕمد إومم، اًمًٙمت٦م
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 ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يَمؼمَّ  إذا: »ط اهلل رؾمقل يم٤من: ىم٤مل قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة

 ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: »ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞمٝم٦م،

 .سمتمُمف اًمدقم٤مء وذيمر ،شواعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم

ٕنٔم٤مر، شُمٚمٗم٧م اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م: إذاً  ز ا  وًمذًمؽ اًمًٙمت٦م، هذه وراء ُم٤م ًمتٕمرف اهلٛمؿ وحُتَٗمِّ

ٝمقا  ؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أىمرأ  سم٠مين وم٠مضم٤مب -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل إمم سم٤مًم١ًمال شَمَقضمَّ  .ٓا

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءشمف سمٕمد اًمًٙمت٦م، هذه أظم٧م -أجْم٤مً – يًٙم٧م اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق

 اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م: ًمف ي٘مقًمقن أجْم٤مً  يم٤مٟمقا  قمٚمٞمٝم٤م، واًمت٠مُملم

 .إـمالىم٤مً  هذا ُمـ رء يقضمد ٓ ًمٙمـ شم٘مقل؟ ُم٤مذا اًمريمقع، ىمٌؾ أو

 أن إنٔم٤مر، شُمٚمٗم٧م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م وىمٕم٧م ًمق أنف: إصؾ أنف ُمـ اًمرهمؿ ومٕمغم

 .شُمٜمْ٘مؾ مل أهن٤م ُمع اًمًٙمت٦م، هذه ًمٜم٘مؾ شمتقومر اًمدواقمل

 .اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف ؾمٙمتتف قمغم وم٘مٞم٤مؾم٤مً 

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه يًٙم٧م يم٤من ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف أنف دًمٞمؾ هذا إن: ٟم٘مقل

 أن يرى سم٢مُم٤مم اسمُتٚمٞمٜم٤م إذا: طم٤مًم٦م ذم إٓ قمٛمكم، هق ُم٤م ٟمٔمري اًم١ًمال أن: اخلالص٦م

 ؾمٙمتقا، إذ وًمٞمتٝمؿ اًمٗم٤محت٦م، وٟم٘مرأ  ومرص٦م، هنتٌٚمٝم٤م ٟمحـ: طمٞمٜمئذٍ  ُمنموقم٦م، اًمًٙمت٦م هذه

 أذيمر ُم٤م ًمٙمـ سمتمُمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ سمحٞم٨م ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م ؾمٙمتقا 

 .يًٙمتقن وٓ يًٙمتقن، هؿ: وم٢مذاً  سمتمُمٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ متٙمٜم٧م أنٜمل أبداً 

 (. 22: 42: 29/ 387/ واًمٜمقر اهلدى)

 الػاحتة مـ آكتفاء بعد السؽتة حؽؿ

 ظمٚمٗمف اًمذي طمتك يٜمّم٧م أن اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اإلُم٤مم قمغم جي٥م هؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًم٘مراءة؟ يٌتدئ ذًمؽ وسمٕمد ي٘مرأ،
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193 

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اًمًٙمقت ًمإلُم٤مم جيقز ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أن :إول اًم٥ًٌم

 هؿ واعم١ممتقن ُم١ممت٤مً  هٜم٤م يّمٌح اإلُم٤مم ٕن اًم٘مدوة: عمٌدأ ىمٚم٥م أنف :اًمث٤مين اًم٥ًٌم

 .ظمٚمٗمف ُمـ أضمؾ ُمـ يًٙم٧م اعم٘متدون، ًمٞم٘مرأ  يًٙم٧م هق اإلُم٤مم،

 سمٞمٜمم ُمٕمف، يٛمِمقن ظمٚمٗمف ُمـ ويٙمقن سمف، ي٘متدى: أي اإلُم٤مم وُمٕمٜمك اإلُم٤مم، هق

 .أضمٚمٝمؿ ُمـ ويًٙم٧م يراقمٞمٝمؿ، هق هٜم٤م

 :إىمؾ قمغم ظمٓمآن ومٗمٞمف 

: اًم٘م٤مئؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل ُم٤م اًمّمالة ذم ُيـْحِدث أنف :إول

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا »

 اًمٜم٤مس، ىمدوة هق اًمذي اإلُم٤مم ومٞمجٕمؾ اًم٘مدوة، ٟمٔم٤مم ي٘مٚم٥م أنف أظمر واًمٌمء 

 أنف إُم٤م رضمٚملم، أطمد يٗمٕمٚمف إٟمم اًمٗمٕمؾ وهذا جيقز، ٓ وهذا سم٤مًمٜم٤مس، ُم٘متدي٤مً  ٟمٗمًف جيٕمؾ

 ذم يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤مً  اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب ي٘مقل اًمذي اًمِم٤مومٕمل سم٤معمذه٥م ُمتٛمذه٥م

 سمـ ؾمٛمرة طمدي٨م أن -اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ وهق- يتقهؿ رضمؾ أنف أو اًمني٦م، أو اجلٝمري٦م

 يَمؼمَّ  إذا ؾمٙمت٦م يًٙمتٝمم، ؾمٙمتت٤من ط اهلل ًمرؾمقل يم٤من: »أنف يمٕم٥م، سمـ وُأيَبّ  ضمٜمدب

 يّمح: ٓ اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ احلدي٨م وهذاش اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م ًمٚمّمالة،

 اًمتل اًمٓمرق ويمؾ سمذًمؽ، ُمٕمروف ُمدًمس وهق اًمٌٍمي، احلًـ رواي٦م ُمـ ٕنف

ٌَْٞمد سمـ يقٟمس وهق احلًـ قمـ اًمراوي إمم ضم٤مءت  وٓ سم٤مًمٕمٜمٕمٜم٦م شمذيمره٤م اًمٓمرق يمؾ قُم

 ٓ وُأيب، ؾمٛمرة سمـ ضمٜمدب ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل أنف وٕمٞمٗم٤مً  واهٞم٤مً  يم٤من وًمق ُم٤م ـمريؼ ذم يقضمد

ح رواي٦م يقضمد  .سم٤مًمًمع شُمٍَمّ

 أن اعم٠ًمخ٦م هذه ذم سمف آطمتج٤مج صالطمٞم٦م وقمدم احلدي٨م وٕمػ ي١ميمد مم٤م :صم٤مٟمٞم٤مً 

 وذم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م سمٕمْمٝم٤م ومٗمل قمجٞم٤ًٌم، اظمتالوم٤مً  اظمتٚمٗم٧م اًمرواي٤مت

 اًمرواي٤مت أيمثر طمٞم٨م ُمـ إصح وهق ىمراءة وذم اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد سمٕمْمٝم٤م

 .اًمريمقع ىمٌؾ: أي يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م،
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 ًمتًٚمٞمؽ وضمدت اًمتل اعمٌتدقم٦م سم٤مًمًٙمت٦م قمالىم٦م ًمف ومٚمٞمس احلدي٨م صح ًمق وطمٞمٜمئذٍ 

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اعم٘متديـ قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب اًم٘مقل

 ذم ًمٚمٛم٘متدي اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمقضمقب اًم٘مقل إمم ذهٌقا  اًمذيـ إن: قِمؼْمة هٜم٤م واحل٘مٞم٘م٦م

 اٟمّم٧م: ي٘م٤مل أن اًمٗم٘مف ذم ُمٕم٘مقل همػم أنف ٟمٗمقؾمٝمؿ، ذوات ذم ؿمٕمروا يم٠مهنؿ اجلٝمري٦م،

 سمدل أن٧م، اؾمٙم٧م ًمإلُم٤مم وىم٤مًمقا  اعمِمٙمٚم٦م، طَمّٚمقا  وًمذًمؽ ضمدًا، همري٤ٌمً  وضمدوه. واىمرأ 

 رء ىمراءة قمـ أن٧م اؾمٙم٧م ًمإلُم٤مم ىمٞمؾ اإلُم٤مم، ًم٘مراءة إصٖم٤مء يًٙمتقا  اعم٘متديـ ُم٤م

 .اًم٘مدوة ًمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ًم٘مراءَت٤م، اعم٘متدون يتٗمرغ طمتك اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد

: اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل وًمذًمؽ سمف، إظمذ جيقز ٓ وٕمٞمػ وم٤محلدي٨م

 ُمـ اًمٗم٤محت٦م ًم٘مراءة اًمًٙمت٦م هذه شمتًع ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة سمٕمد ؾمٙمت٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق إٟمف

 ي٠ًمخقه أن إمم اًمرؾمقل وراء ُيَّمّٚمقن اًمذيـ اًمٜم٤مس شمدومع ومجقة هٜم٤مك ًمٙم٤من اعم٘متديـ،

 ؾمٛمرة طمدي٨م إومم، ًمٚمًٙمت٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٕمٚمقا  يمم ومٞمٝم٤م؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمًٙمت٦م هذه أن

 وٕمٞمػ ؾمٛمرة طمدي٨م ًمٙمـ ؾمٙمتتلم، أجْم٤مً  ذيمر هريرة أيب وطمدي٨م ؾمٙمتتلم، ؾمٙم٧م

: ىم٤مل ٟمّمف، وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري ذم صحٞمح هريرة أيب طمدي٨م احلًـ، قمٜمٕمٜم٦م سم٥ًٌم

 أرأج٧م اهلل، رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م ُهٜمَّٞم٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من»

 وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة، اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ

 أصح وهق اعمٕمروف، اًمدقم٤مء آظمر إمم..ش واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي

 .آؾمتٗمت٤مح أدقمٞم٦م

 ُمٕمٝمقدة همػم ؾمٙمت٦م اإلطمرام شمٙمٌػمة سمٕمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ُوضِمدَ  هٜم٤مك: إذاً 

 ي٘مقًمقا  أن إمم اًمّمح٤مسم٦م شمدومع اًمدواومع، وُمـ اًمدواقمل ُمـ اًمًٙمقت هذا ومٙم٤من قمٜمف،

 أظم٧م يًٙم٧م ط اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق ويمذا، يمذا أىمقل: ىم٤مل اًمًٙمت٦م، هذه ُمٕمٜمك ُم٤م: ًمف

 سم٤مًمٜم٦ًٌم هق ؾم٠مل يمم همػمه، أو هق ؾم٠مخف أجْم٤مً  هق يم٤من اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمٕمد هذه اًمًٙمت٦م

 ..ش.ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: »أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ىم٤مل إومم، ًمٚمًٙمت٦م

 .اًمٗم٤محت٦م سمٕمد اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م هذه ذم اهلل رؾمقل ي٤م شمًٙم٧م ح٤مذا: أطمد ي٠ًمخف مل وهٜم٤م
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 .شمٗمْمؾ. اًم١ًمال ضم٤مء ُم٤م وًمذًمؽ ؾمٙمقت، هٜم٤مك يٙمـ مل: إذاً 

 احلٙمؿ يٕمرف ُمنموقم٤ًم، ًمٞمس اًمًٙمقت هذا أن يٕمٚمؿ اإلُم٤مم أن ه٥م ُمداظمٚم٦م:

سمقا  ىمقُم٤مً  أتك وًمٙمٜمف ضمٞمدًا،  سمحٙمٛم٦م وأراد ويمذا، واًمٌدع اعمذهٌٞم٦م طم٥م ىمٚمقهبؿ ذم ُأْذِ

 قمغم اهلل وم٠مقم٤مٟمف اًمٌدع، هذه ُمثؾ قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم اهلل يٕمٞمٜمف طمتك يتدرج أن اًمدقمقة

 ُم٤م ُمتك أو اًم٘مري٥م ذم أنف ٟمٞمتف ذم ويٜمقي هذه، وسم٘مٞم٧م أُمث٤مهل٤م، ُمـ يمثػم قمغم اًم٘مْم٤مء

 اًمٙمثػمة، اًمٌدع هذه ُمثؾ يديف قمغم اهلل أهنك يمم شمٜمتٝمل -وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف- اهلل ين

ب سم٠منف قمٚممً  ذيمرت، ُم٤م واحل٤مل يٕمٛمؾ، وممذا ٥ٌَّم وطم٤مول ضَمرَّ  .يم٤مدت أو ومتٜم٦م هذا وؾَم

٤منُ  سَمؾِ ﴿: طمٞمٜمذاك وٟم٘مقل قمٚمٞمف، اجلقاب يٛمٙمـ ٓ هذا اًمِمٞمخ: ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  َٟمْٗم

 .[13:اًم٘مٞم٤مُم٦م] ﴾سَمِّمػَمةٌ 

 همػم ُمـ ي٘مع سمٕمْمٝم٤م أن وسمخ٤مص٦م أُمقرًا، يتٓمٚم٥م اًمقاىمع ذم اًمتدرج أن أقمت٘مد ًمٙمـ

 .اعمتدرج

 وٟمتٕمج٥م اًمًٙمت٦م، هذه ُمذهٌٝمؿ ُمـ اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م أئٛم٦م سمٕمض ٟمجد ٟمحـ

 ي٘مرأ  أن أضمؾ ُمـ ي٘مقًمقه٤م اًمًٙمت٦م هذه ىم٤مرئلم، هؿ وٓ ؾم٤ميمتلم هؿ ٓ ُمٜمٝمؿ،

 سمٕمد إظمرى اًمًقرة سم٘مراءة سمدأ هق يٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م، ٟمص ي٘مرأ  يٙم٤مد وٓ اعم٘متدي،

 .آي٤مت سمٕمض أو اًمٗم٤محت٦م

 .اًمٜم٤مس ُمثؾ ىمراءة أو اًمٜم٤مس، ُمثؾ ؾمٙمقت ي٤م: إذاً 

هل٤م ٓ: اعمتدرج اعمتًٜمـ ُمـ إًمٞمف أذت اًمذي هلذا أن أىمقل أن٤م  .يٓمقِّ

 ...يٓمقهل٤م ٓ يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .رء قمٜمدي زال ُم٤م يمخٓمقة، هذه ٟمٌغ، ُم٤م ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ٟمٗم٤ًمً  شم٠مظمذ ُم٤م سمٛم٘مدار أنف اًمٜم٤مس قمٜمد ُمٕمت٤مداً  يّمٌح وىم٧م ي٠ميت طمتك يٓمقهل٤م، ُم٤م أنف

 .احل٤مل ويٛمٌم شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًمًقرة ىمراءة ذم ذقم٧م سمؽ وإذا يم٤مُماًل،

ٟمٜم٤م، ي٤م أصؾ هل٤م ًمٞمس اًمًٙمت٦م هذه أن اًمدٟمدٟم٦م جي٥م: اًمث٤مين اًمٌمء  ٓ هذه إظمقا

 مجٝمقريلم مج٤مقم٦م أرايمؿ أن٤م وأنتؿ إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م ُمـ واطمد ُمذه٥م إٓ هب٤م ي٘مقل
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 .ؾمٙمت٦م هٜم٤مك ًمٞمس هٜم٤م واًمٙمثرة اًمٙمثرة، ُمع متِمقا  أن حتٌقا 

 قمٚمٞمف، يثقرون ٟم٤مؾم٤مً  جيد اًمًٜم٦م، يٓمٌؼ أن ُي٤مول -ُمثالً – إطمٞم٤من سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ قمغم ىم٤مدر همػم هق واعمج٤مل، إُمر يؽمك هؾ إُمر، هذا ذم اًمٕمٛمؾ هق ومم

 ...اعمًجد هذا يؽمك

 ش.وىم٤مرسمقا  ؾمددوا» اًمِمٞمخ:

 يٕمٜمل واًمٜم٤مر، سم٤محلديد سَمّده طمٙمؿ يرى قمٜمدُم٤م اعمِم٤مهديـ اإلظمقة سمٕمض ُمداظمٚم٦م:

 .أطمًـ إمم دء وُمـ ؾمٜم٦م إمم سمدقم٦م ُمـ احل٤مل يٖمػم واٟمت٤ٌمهتٝم٤م، قملم همٛمْم٦م سملم

 .احل٘مٞم٘م٦م اًمًٝمقًم٦م هبذه ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ...ًمٞمتٝمؿ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .وم٘مط واطمدة ؾمٙمت٦م يقضمد اًم٘مراءة ذم ُمداظمٚم٦م:

 .شمٕمٜمل ىمراءة أي اًمِمٞمخ:

 أص٧ٌم ُم٤م يم٠مين أو ؾمٛمٕمتؽ ٕين هريرة: أيب طمدي٨م اًمّمالة، سمداي٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٙمت٦م وذطم٧م ؾمٙمتتلم، ومٞمف هريرة أيب طمدي٨م ىمٚم٧م، ؾمٙمتتلم ذيمرت أنؽ اًمًمع،

 ..اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م شمذيمر ومل إومم،

 إومم، اًمًٙمت٦م إٓ هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمتٙمٚمؿ ٓ ٕنٜم٤م ـمٌٕم٤ًم: اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع قمٜمد هل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م

 .اًمريمقع ىمٌؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمٜمََّٗمس َرد ؾمٙمت٦م ُمداظمٚم٦م:

 اًمًٙمتتلم، طمٞم٨م ُمـ هريرة أيب طمدي٨م ُمع ُمتٗمؼ ؾمٛمرة طمدي٨م ؾمٙمتت٤من، اًمِمٞمخ:

 .يُمٚمِّٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد أنف إصح ؾمٛمرة طمدي٨م ًمٙمـ

 ( 22: 08: 13/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اجلفرية دم الػاحتة قراءة بعد اإلمام شؽقت حؽؿ

 اإلُم٤مم ظمٚمػ ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة شمتؿ ُمتك: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اهلل، أث٤مسمٙمؿ: ُمداظمٚم٦م

 ؾمٙمقت وهؾ اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًمًٙمت٦م ي٘مّمد اإلُم٤مم يٜمّم٧م مل إذا اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 واضم٥م؟ أم ؾمٜم٦م اإلُم٤مم

 ذم أصؾ ًمف ًمٞمس اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمٝمؿ سمٕمد إئٛم٦م سمٕمض ؾمٙمقت اًمِمٞمخ:

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  طمٞمٜمم اإلُم٤مم أظمذ ُم٤م اًمقىم٧م ُمـ ي٠مظمذ ـمقيالً  ؾمٙمقشم٤مً  وٟمٕمٜمل إـمالىم٤ًم، اًمًٜم٦م

 هذا أن اًمًٜم٦م ذم يقضمد ومال دىمٞم٘متلم ُمثالً  حتتقي ًمٚمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ىمراءة: أي اًمقىم٧م ُمـ

 ُم٤م يمؾ ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١ممتلم ًم٘مراءة.. دىمٞمتلم سمٛم٘مدار اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد يًٙم٧م اإلُم٤مم

 ؾمٙمت٦م: ؾمٙمتت٤من ًمف يم٤من ط اًمٜمٌل أن هق إٟمم صمٌقشمف ذم آظمتالف قمغم اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء

 احلًـ طمدي٨م هق وذًمؽ اًم٘مراءة، ُمـ اًمٗمراغ قمٜمد وؾمٙمت٦م ًمٚمّمالة اإلطمرام قمٜمد

 اًمرواة اظمتالف ُمع اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًٙمت٦م هذه يمٕم٥م، سمـ وأيب ضمٜمدب سمـ ؾمٛمرة قمـ اًمٌٍمي

 سمٕمْمٝمؿ – آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م ح٤م صم٤مًم٨م ُمث٤مل وهذا -: وم٘م٤مل أـمٚمؼ ُمـ ُمٜمٝمؿ طمٞم٨م وٌٓمٝم٤م ذم

: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمريمقع، ىمٌؾ: يٕمٜمل يمٚمٝم٤م، اًم٘مراءة: يٕمٜمل اًم٘مراءة، ُمـ ومرغ إذا: أـمٚمؼ

 ُمٓمٚم٘م٦م واطمدة صقرشملم ه٤مشملم ٟم٘مقل أن يًتٓمٞمع ٓ ومٝمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ ومرغ إذا

 رواي٦م شمرضمٞمح ذم احلدي٨م قمٚمؿ يتدظمؾ هٜم٤م وإٟمم واطمدة، اًمرواي٦م ٕن ُم٘مٞمدة: وواطمدة

 أن ومذيمر اعمٕم٤مد، زاد: يمت٤مسمف ذم اهلل رمحف اجلقزي٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذًمؽ ومٕمؾ وىمد أظمرى، قمغم

 ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مًمقا  اًمذيـ ُمـ وأيمثر أوصمؼ يمٚمٝم٤م اًم٘مراءة ُمـ ومرغ إذا: ىم٤مًمقا  اًمذيـ اًمرواة

 يمم احلًـ ـمريؼ قمـ وردت إٟمم شمرد مل اًمٗم٤محت٦م سمٕمد هذه اًمًٙمت٦م: وم٢مذاً  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة

 ـمٌٞمٕمٞم٦م ؾمٙمت٦م اًمًٙمت٦م هذه: اًم٘مٞمؿ اسمـ وي٘مقل اًمريمقع، ىمٌؾ وأيب ؾمٛمرة قمـ ىمٚمٜم٤م

 ُمـ هٜم٤مك ُم٤م آظمر إمم يًجد وأن يريمع أن يريد أنف سمحٞم٨م وروطمف ٟمٗمًف ًمٞمًؽمضمع

 .اًمّمالة أقممل

رضمح أن صم٧ٌم ًمق صمؿ  قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق يم٤من واًمذي اإلُم٤مم أن: أي ذيمرٟم٤م، ُم٤م قمٙمس ٕا

 اًمٓمقل ذًمؽ اًمًٙمت٦م هذه ذم ًمٞمس أجْم٤مً  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد يًٙم٧م يم٤من اًمًالم
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 ط اًمٜمٌل يم٤من ًمق: سم٘مقًمف اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم وي١ميمد ًمٚمٗم٤محت٦م، اعم١مشمؿ ًم٘مراءة يتًع اًمذي

 اًمًٙمت٦م هذه ًمٜم٘مؾ اًمدواقمل ًمتقومرت اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد ـمقيٚم٦م ؾمٙمت٦م يًٙم٧م

ومم، اًمًٙمت٦م ذم ضم٤مء يمم اًمًٙمت٦م، هذه قمـ ؾم١ماًمف قمـ ط اًمٜمٌل إمم وًمٚمتقضمف  أظمرج وم٘مد ٕا

 يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخ٤من

 سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م هٜمٞمئ٦م، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يمؼم إذا ط اهلل رؾمقل

 سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة اًمتٙمٌػم

 وهمػمه اًمّمالة صٗم٦م ذم وُمذيمقر اًمّمحٞمحلم، ذم اعمذيمقر اًمدقم٤مء آظمر إممش واعمٖمرب اعمنمق

ذيم٤مر يمت٥م ُمـ  .ٕا

 ومتقضمٝمقا  اًمّمح٤مسم٦م اٟمت٤ٌمه اؾمؽمقمك اًمدقم٤مء هلذا اشمًٕم٧م اًمتل اًمٓمقيٚم٦م اًمًٙمت٦م ومٝمذه

 أظمذت يًٙم٧م ط اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق وم٠مضم٤مهبؿ، شم٘مقل؟ ُم٤مذا: اًمًالم قمٚمٞمف سم١ًماًمف

 اعم٘متدي ًمٞم٘مرأ  أؾمٙم٧م: وٕضم٤مهبؿ أجْم٤مً  ًم٠ًمخقه اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمف سمٕمد اًمًٙمت٦م هذه

 قمغم ومدل ي٘مع مل ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ ٕنف اًمٗم٤محت٦م:

 ىمراءة ُمـ يٓمٞمؾ أن يريد قمٜمدُم٤م اإلُم٤مم ٕن ـمٌٞمٕمٞم٦م: ؾمٙمت٦م يم٤مٟم٧م اًمًٙمت٦م هذه أن

 ًمٞم٧ًم مت٤مُم٤مً  قم٤مدي٦م ؾمٙمت٦م ومٝمذه شمٚمٞمٝم٤م، اًمتل اًم٘مراءة ًمٞم٘مرأ  ٟمٗمس ي٠مظمذ أن يريد اًمٗم٤محت٦م

 .اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  أن ًمٚمٛم٘متدي اًمقىم٧م إلجي٤مد ـمقيٚم٦م شمٕمٌدي٦م ؾمٙمت٦مً 

 يرون اًمذي إئٛم٦م ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس أوئلؽ قمغم إن: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 همػم وهق ذًمؽ يرون يم٤مٟمقا  إذا اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد اًمًٙمت٦م هذه ذقمٞم٦م

 رأج٤مً  هؿ شمٌٜمقا  رأج٤مً  اًمٜم٤مس قمغم ٟمٗمرض أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٟمحـ ًمٙمـ ذطمٜم٤م، يمم صم٤مسم٧م

 قمغم فمؾ وُمـ شمٌٜم٤مه ؿم٤مء ُمـ صمؿ اًمٕمٚمؿ ُمـ قمٜمدٟم٤م ُم٤م ًمٚمٜم٤مس ٟمٌلم أن قمٚمٞمٜم٤م ًمٙمـ ٕنٗمًٝمؿ

 ذقمٞم٦م شمرى اإلُم٤مم أهي٤م وم٠من٧م شمٌٜم٤مه، يمم يثٌتف أن ومٕمٚمٞمف ؿمٞمئ٤مً  شمٌٜمك إذا ًمٙمـ شمٌٜم٤مه، يم٤من ُم٤م

 هذه شمًٙم٧م ٓ ًمٙمٜمؽ ىمراءَت٤م، ُمـ اعم٘متدي يتٛمٙمـ أن أضمؾ ُمـ اًمٗم٤محت٦م سمٕمد ؾمٙمقشمؽ

 ٟمّمػ ُمـ أىمؾ ي٘مرأ  ذاك أو اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ اًم٘م٤مرئ يٙم٤مد ٓ اًمٓمقيٚم٦م، اًمًٙمت٦م

 اًمٗم٤محت٦م ُمـ ومراهمؽ سمٕمد اًم٘مراءة شمت٤مسمع أن إُم٤م: وم٢مذاً  ًمٚمريمقع يمؼم هق يٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م

 ظمٚمٗمؽ ُمـ اعم٘متدون ي٘مرأ  سمٛم٘مدار شمٓمٞمٚمٝم٤م أن وإُم٤م اًمٓمقيٚم٦م، اعم٘مّمقدة اًمًٙمت٦م دون

 .ٟمٕمؿ اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة اعم٤ٌمريم٦م اًمًقرة هذه

 (22:40:47/أ04: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 ركـ أم واجب الِّسية دم اإلمام خؾػ الػاحتة قراءة

  ريمـ؟ أم واضم٦ٌم هل هؾ اًمني٦م ذم اًمٗم٤محت٦م طمٙمؿ ُم٤م اًم١ًمال:

ي٦م ذم اًمِمٞمخ:  . واضم٦ٌم اًمِنّ

 :..( 77: 07/   70/   واًمٜمقر اهلدى) 

 هقى وقد الِّسية دم الػاحتة مـ اكتفك قد ادلمقم يؽـ مل إذا

 لؾركقع اإلمام

 ذم يٕمٜمل- إظمريتلم اًمريمٕمتلم ذم ظمّمقص٤م ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم، ظمػم اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 وهٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ ُم٤م اح٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ذم ينع إئٛم٦م سمٕمض دمد -اًمني٦م

 إمم ه٤موي واإلُم٤مم اًمٗم٤محت٦م أصؾ ذم وم٠من٧م اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ي٘مرأ  أن اح٠مُمقم قمغم يتقضم٥م يٕمٜمل

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أو يتؿ هؾ احل٤مل هذا ذم اح٠مُمقم يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمريمقع

 ويراقمقن ُمراقم٤مشمف يٜمٌٖمل ُم٤م يراقمقن ٓ إُم٦م ُمـ يمثػًما  أن ًمقاىمع ُمٗمٝمقم، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد يًٙم٧م أن ُي٤مول سمٕمْمٝمؿ إن ُمراقم٤مشمف، يٜمٌٖمل ٓ ُم٤م

 ذم هل٤م أصؾ ٓ اًمًٙمت٦م هذه أن وُمع ؾمٙمقشمف، ذم ىمراءَت٤م ُمـ اعم٘متدي ًمٞمتٛمٙمـ اجلٝمري٦م

 يًٙم٧م أن يرون اعمت٠مظمريـ سمٕمض ٔراء اشم٤ٌمقًم٤م إئٛم٦م ُمـ ومٙمثػم اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م

 ذم أو - ؾمٙمت٤مت ذم ىمراءَت٤م ُمـ اعم٘متدي ًمٞمتٛمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ومراهمف سمٕمد اإلُم٤مم

 ومٞمٝم٤م اًمٙمالم أـمٞمؾ ومال ُمرة، ُمـ أيمثر ـمرطمٜم٤مه٤م أجًْم٤م ُم٠ًمخ٦م وهذه، اإلُم٤مم -ؾمٙمت٦م

 أٓ أنٗم٤م ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي اًم١ًمال قمـ ًمإلضم٤مسم٦م ُم٘مدُم٦م أو سمٞم٤مًٟم٤م ضمٕمٚمتٝم٤م وًمٙمٜمل أجًْم٤م

 أراد وم٢مذا واطمد، سمٜمٗمس ي٘مرؤه٤م وًمٕمٚمف سمنقم٦م اًمٗم٤محت٦م اًمني٦م ذم ي٘مرأ  اإلُم٤مم: وهق

، ي٘مرأ  اإلُم٤مم أن سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمٞمف واضم٦ٌم ٕهن٤م هٜم٤م اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن اعم٘متدي اإلٟم٤ًمن  ومال ًها

 ي٘مرأ  اعم٘متدي يٙم٤مد ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة قمغم اإلشمٞم٤من ُمـ يتٛمٙمـ

 اعم٘متدي؟ هذا يٗمٕمؾ ُم٤مذا: يم٤من وم٤مًم١ًمال. ريمع ىمد اإلُم٤مم ويٙمقن إٓ اًمٗم٤محت٦م ٟمّمػ
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 ي٤ٌمًمٞمف ٓ أم اًمريمقع؟ ذم اإلُم٤مم ًمٞمت٤مسمع اًمٗم٤محت٦م ُمـ وصؾ قمٜمدُم٤م وي٘مػ اًم٘مراءة أج٘مٓمع

 ُمـ رء ُمـ ًمٚمٛم٘متدي ٓسمد: اجلقاب اًمٗم٤محت٦م؟ ىمراءة ُمـ يٗمرغ طمتك يت٤مسمٕمف وٓ

 أتؿ  إذا أنف ذهٜمف ذم دار أنف ًمٜمٗمؽمض ُي٘مّدر، أن آضمتٝم٤مد ُمـ رء ُمـ أو اًمتحري

 ُمـ يتٛمٙمـ ُم٤م ي٘مرأ  أن ًمف يٜمٌٖمل احل٤مًم٦م هذه ومٗمل اإلُم٤مم، ُمع اًمريمقع وم٤مشمف ًمٚمٗم٤محت٦م ىمراءشمف

 ُيٗمّقت ٓ اًمذي وم٤معم٘مدار اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ُمِم٤مريم٦م ُمـ أجًْم٤م يتٛمٙمـ ًمٙمل اًمٗم٤محت٦م سم٘مٞم٦م

 أنف فمٜمف قمغم قمٚمٞمف يٖمٚم٥م يم٤من وم٢من اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ي٘مرأ  اًمريمقع ذم اإلُم٤مم ُمِم٤مريم٦م قمٚمٞمف

 اٟمتٝمك وإٓ أمتٝم٤م، اًمريمقع ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ

 ذم خمتٚمػ سمريمـ ٟمٗمًف قمغم ريمٜم٤ًم يٗمقت ٓ طمتك ومٞمت٤مسمٕمف اإلُم٤مم يريمع طمٞمٜمم ىمرأ  قمٜمدُم٤م

 ىمراءة أُم٤م صالشمف شمّمح مل يريمع مل وإذا اعمًٚمٛملم، قمٚممء سم٤مشمٗم٤مق ريمـ وم٤مًمريمقع ريمٜمٞمتف،

 ىمراءَت٤م اعم٘متدي قمغم دم٥م ٓ اًمٗم٤محت٦م أن اخلالف هذا وُمـ يمثػم ظمالف ومٗمٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م

 وراء يًٙم٧م يّمٛم٧م اعم٘متدي: ي٘مقل ُمثالً  احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م اًمني٦م، اًمّمالة ذم طمتك

 يمٜم٤م وإن اعمذه٥م وهذا اًمٗم٤محت٦م، همػم وٓ اًمٗم٤محت٦م ٓ اًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمًئ٤م ي٘مرأ  وٓ اإلُم٤مم

٤ًٌم ٟمراه  ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ:»واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أىمقل وأن٤م، ُمرضمقطًم٤م ُمذه

 وؿمٛمقًمف إـمالىمف قمغم ًمٞمس احلدي٨م هذا سم٠من: ٟم٘مقل ذًمؽ ُمع وًمٙمٜمٜم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 أن، رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وُمقىمقوًم٤م ُمرومققًم٤م صم٧ٌم ىمد ٕنف

 مل أنف وًمق صالشمف ُمـ وحت٥ًم اًمريمٕم٦م هذه ًمف شمٕمتؼم رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك إذا اعمًٌقق

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة ومٞمٛمٙمـ اعمخّمقص اًمٕم٤مم ُمـ احلدي٨م هذا ومٞمٌ٘مك، اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ 

 ريمع اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا، ومٞمٝم٤م اًمٌح٨م صدد ذم ٟمحـ اًمتل ُم٠ًمختٜم٤م ذم اًمتخّمٞمص هذا

 يٙمٛمٚمٝم٤م أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من إن يتحرى ومٝمق اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اعم٘متدي يٜمتٝمل أن ىمٌؾ

 أنف فمٜمف قمغم همٚم٥م وإن رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم ؾمٞمدرك أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أنف ُم٤مدام أيمٛمٚمٝم٤م

 اًمريمقع ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك احل٤مًمف هذه ومٗمل اًمريمٕم٦م ومتٗمقشمف اإلُم٤مم ريمقع ُمـ ريمٕم٦م شمٗمقشمف

 ُمـ ٓسمد وًمٙمٜمل اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ضمقاب هق هذا. اًمٗم٤محت٦م مت٤مم قمغم ي٠مت مل أنف وًمق

 ٟمًٛمع إىمؾ، قمغم سمٕمْمٝمؿ إمم أو اعم٤ًمضمد أئٛم٦م إمم اًمتٜمٌٞمف هذا يتقضمف رء قمغم اًمتٜمٌٞمف

 صالة ُمـ ُمثالً  إوًملم اًمريمٕمتلم ذم ضمٝمًرا  ي٘مرأ  يٙمقن طمٞمٜمم -إئٛم٦م سمٕمض-سمٕمْمٝمؿ
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 اًْمُ٘مْرآَنَ  َوَرشمِّؾِ ﴿:اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل ويمم أنزل يمم اًم٘مرآن ي٘مرأ  اًمٕمِم٤مء صالة أو اعمٖمرب

 سمحٞم٨م إًمٞمف، اخلِمقع دمٚم٥م ٕهن٤م اًم٘مراءة هذه سمٛمثؾ اعمّمكم وُين. [3: اعمزُمؾ]﴾ شَمْرشمِٞماًل 

 اعمرة سمدل ُمرشملم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يريد ظمٚمٗمف ُمـ يم٤من ًمق

 وضم٤مءت اجلٝمر ُمـ اٟمتٝمك ُم٤م وم٢مذا شمرشمٞمال، ويرشمٚمٝم٤م شمالوشمف ذم يت٠منك ٕنف ح٤مذا؟ اًمقاطمدة

ه ومٝمٜم٤مك اًمن ريمٕم٦م  أن طمٞم٨م اعمِمٙمٚم٦م هذه ومت٠ميت ضمًدا، هيٕم٦م سمّمقرة اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  شمرا

 هذا ٕن سمتمُمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ي٠متقا  أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ ظمٚمٗمف اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأوا أن يريدون اًمذيـ

 قمغم أنٌف وم٠من٤م وًمذًمؽ ضمًدا، وهمري٦ٌم همري٦ٌم ُم٤ًمرقم٦م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذم ؾم٤مرع ىمد اإلُم٤مم

 أن أظمِمك ُم٤م وأظمِمك ومٞمف، اًمٙمالم آٟمٗم٤م ؾمٛمٕمتؿ آظمر ظمٓم٠م ُمـ ُمٜمف يٜمت٩م ح٤م اخلٓم٠م هذا

 ضمٝمًرا  ىمرأ  إذا ومٝمق اًمري٤مء، ُمـ سمٌمء اَت٤مُمف إمم اًم٤ًمُمٕملم يْمٓمر يم٠منف ذًمؽ يٗمٕمؾ ُمـ

 شمٖمٜمك سم٤مًم٘مراءة ضمٝمر إذا ومٝمقش سم٤مًم٘مرآن يتٖمـ مل ُمـ ُمٜم٤م ًمٞمس» اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ي٘مرأ 

 سمٕمض ذم ضم٤مء يمم ومٝمق ًها  اًم٘مرآن ىمرأ  إذا أُم٤م، اًمتجقيد قمٚمؿ ىمقاقمد طمدود ذم سم٤مًم٘مرآن

ا هيذه أصم٤مر  سم٠من إئٛم٦م ُأذيّمر وم٠من٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، اعمِمٙمٚم٦م ومت٘مع ومٞمف وي٤ًمرع اًمِمٕمر يمٝمذ هذًّ

 اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن أجًْم٤م ومٕمٚمٞمف شمرشمٞمالً  اجلٝمري٦م ذم اًم٘مرآن هق ي٘مرأ  ومٙمم اًم٘مْمٞم٦م هذه يراقمقا 

 آي٦م آي٦م ي٘مٓمٕمٝم٤م أن قمٚمٞمف ومٙمذًمؽ اجلٝمري٦م ذم آي٦م آي٦م اًمٗم٤محت٦م ي٘مٓمع أنف يمم شمرشمٞماًل، اًمن ذم

 واًمذيمرى ذيمرى وهذه اًمني٦م وذم اجلٝمري٦م ذم ىمراءشمف سملم خي٤مًمػ وٓ اًمني٦م، ذم

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 قراءة لف اإلمام فؼراءة إمام لف كان مـ

 صح٦م ُمدى ُم٤مش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم، ًمف يم٤من ُمـ: »طمدي٨م هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ هذا

 قمٚممء شمٕمٌػم وذم أوًٓ، ٟم٘مدٟم٤م ذم -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- احلدي٨م هذا ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .ًمٖمػمه صحٞمح صم٤مٟمٞم٤ًم، احلدي٨م
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 يمثػمة، أؾم٤مٟمٞمد ًمف وًمٙمـ ًمذاشمف، صحٞمح ؾمٜمد ًمف ًمٞمس: أي ًمٖمػمه، صحٞمح وُمٕمٜمك

 .ىمقة ًمٚمحدي٨م أقمٓم٧م اًمٙمثػمة إؾم٤مٟمٞمد هذه

- ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمروي احلدي٨م اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ وسمٌمء 

ش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل ،-شم٤مسمٕمل وهق

 .اًمّمح٤ميب يذيمر مل يٕمٜمل ُمرؾمؾ، صحٞمح هذا

 ىم٤مل: ىم٤مل ضم٤مسمر قمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ سمٕمْمٝمؿ ذيمر اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ًمٙمـ 

 وٕمٞمػ، سمًٜمد ُمقصقًٓ  ضم٤مء ومٝمق وٕمػ، ومٞمف اًمٌٕمض هذا ًمٙمـ... ط اهلل رؾمقل

 أنف صحٞمح أجْم٤ًم، ُمقصقًم٦م أظمرى ـمرق ًمف ضم٤مءت صمؿ صحٞمح، سمًٜمد ُمرؾمالً  وضم٤مء

 ًمإلؾمٜم٤مد شُمْٕمٓمِل اعمقصقًم٦م اًمْمٕمٞمٗم٦م إؾم٤مٟمٞمد ُمـ اعمجٛمققم٦م هذه ًمٙمـ َوٕمػ، ومٞمٝم٤م

 .ـمرىمف سمٛمجٛمقع صحٞمح٤مً : أي ًمٖمػمه، صحٞمح٤مً  احلدي٨م ومٞمّمٌح ىمقة، اعمُـْرؾَمؾ

ِ٘مط تلاًم إدًم٦م مجٚم٦م ُمـ وم٤محلدي٨م وًمذًمؽ ًْ  اإلُم٤مم وراء اعم٘متدي ىمراءة ومروٞم٦م شُم

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم ىمراءة» ٕن اجلٝمري٦م: اًمّمالة ذم

 ٕنف احلدي٨م، هذا ُمٕمٜمك شمّمحٞمح قمغم ي٤ًمقمد واًمٕمٚمٛمل اًمٗم٘مٝمل وآؾمتٜم٤ٌمط

 ش.ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة: »ي٘مقل

 ُمـ آؾمتٗم٤مدة وُمـ شمدسمره ُمـ يتٛمٙمـ ًمٚم٘مرآن اعمًتٛمع أن سم٤مًمتجرسم٦م، ُمٕمروف

 ط اًمٜمٌل أن اًمٌخ٤مري طمدي٨م ذًمؽ قمغم ويدل سمٜمٗمًف، ًمٜمٗمًف اًمت٤مزم ُمـ أيمثر شمالوشمف،

 أنزل؟ قمٚمٞمؽ و اًم٘مرآن قمٚمٞمؽ أأىمرأ : ىم٤مل قمكمّ  اىمرأ : »ُمًٕمقد سمـ اهلل ًمٕمٌد يقُم٤مً  ىم٤مل

 ش.همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن أطم٥م وم٢مين اىمرأ : ىم٤مل

ـك ًمق مم٤م أيمثر وًمٚمتدسمر ًمالؾمتمع يتٗمرغ اإلٟم٤ًمن ٕن  أىمؾ ٕنف سمٜمٗمًف، اًم٘مراءة شمقًمَّ

 اًمتالوة أصقل سمٛم٘مت٣م اًمّمحٞمح، اًمقضمف قمغم: أوًٓ  أي٦م، سم٠مداء هيتؿ إٟمف: ي٘م٤مل ُم٤م

 هذا ُمـ ُمًؽميح اعمًتٛمع هذا سمٞمٜمم شمالوَت٤م، ذم خيٓمئ أو آي٦م شمٗمقت وقمٜمده٤م اًمنمقمٞم٦م،

ف اجل٤مٟم٥م،  جيٝمر اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمتالوة، ُمـ يًٛمع ُم٤م يتدسمر أن يمٚمف ضمٝمَده وُُمَقضمِّ

 .ًمٜمٗمًؽ أن٧م ىمراءشمؽ ُمـ أطمًـ سمؾ ىمراءة، ًمؽ وم٘مراءشمف شمًٛمع، وأن٧م سم٤مًم٘مراءة
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 ىُمّقشمف: ىمٚمٜم٤م يمم يمقٟمف ُمعش ىمراءة ًمف اإلُم٤مم وم٘مراءة إُم٤مم، ًمف يم٤من ُمـ: »احلدي٨م هذا

 ي٠مظمذش همػمي ُمـ أؾمٛمٕمف أن ُأطِم٥م   إين: »طمدي٨م ًمٙمـ إؾم٤مٟمٞمد، سمٛمجٛمقع ضم٤مءت

 اًم٘مرآن شمالوة يًٛمع اًمذي أن قمغم دًمٞمؾ ومٝمق وًمذًمؽ وي٘مقيف: اعمٕمٜمك هذا سمٕمُْمد

 .ىمراءة ًمف اإلُم٤مم ىمراءة ٕنف قمٜمف: ؾم٤مىمٓم٦م اًمٗم٤محت٦م

 ( 22: 37: 38/   160/  واًمٜمقر اهلدى) 

 إدلة؟ بني مجعاً  الػاحتة إٓ اإلمام خؾػ ُيؼرأ ٓ أكف يؼال هؾ

 ىمقًمف: ي٘مقل أن ًم٘م٤مئؾ أخٞمس اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ذم واًمٕم٤مم اخل٤مص ًمٚمذيمر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 وم٤مٟمتٝمك: »احلدي٨م ٟمٗمس ذم -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب وىمقلش اًم٘مران ُأن٤مزع زم ُم٤م: »ط

 هؾش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م إٓ شمٗمٕمٚمقا  ٓ» أظمر احلدي٨م صمؿش اإلُم٤مم سمف ضمٝمر ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس

 ؟شاًمٗم٤محت٦م إٓ اإلُم٤مم ومٞمف ضمٝمر ُم٤م ومٞمم اًم٘مراءة قمـ اًمٜم٤مس اٟمتٝمك: »ي٘مقل أن ًمف

 ًمٚمٛم١مشمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ ٕنف ذًمؽ، ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ىمراءة يًٛمع اًمذي

 اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مراءة يًٛمع اًمذي اعم٘متدي قمغم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة وضمقب قمغم دًمٞمؾ ٓ 

 .اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم

 ش.وم٠منّمتقا  ىمرأ  إذا» طمدي٨م ُمٜمٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ًمف وم٤مؾمتٛمٕمقا  اًم٘مران ىمرئ وإذا: »اًمٙمريٛم٦م أي٦م -ٟمٕمؿ– ُمٜمٝم٤م آه، اًمِمٞمخ:

 .هذا هق ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٕمٜمل اعمٝمؿ،ش وأنّمتقا 

 اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلٟمّم٤مت شمقضم٥م اًمتل إدًم٦م ذيمر صدد ذم أن وًمًٜم٤م 

 .همػمه٤م وذم اًمٗم٤محت٦م ذم ؾمقاء ُمٓمٚمً٘م٤م،

 ( 22: 37: 02/ 181/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 عذ والؽالم الركقع، قبقؾ اإلمام أدرك دـ الػاحتة قراءة حؽؿ

 اجلالس اإلمام خؾػ الصالة مسللة

ي٦م صالة ذم اعمًجد دظمٚمٜم٤م اًم٤ًمئؾ:  ىم٤َمئًم، اإلُم٤مم أدريمٜم٤م -اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر- ِهّ

 اًمٗم٤محت٦م؟ ٟمتؿ أن ًمٜم٤م جيقز هؾ اإلُم٤مم، سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ ٟمٜمتف مل وًمٙمٜمٜم٤م

 ُمٜمٝم٤م ي٘مرأ  اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك ىمد اعم٘متدي يٙمـ َوًَمـّم  اإلُم٤مم ريمع إذا اًمِمٞمخ:

 .ؾمٞمِم٤مريمف هق وإٟمم اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع ٓ ؾمقف اإلُم٤مم أن فمٜمف قمغم همٚم٥م ُم٤م

 ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك صمؿ يُمٚمَّٝم٤م، اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف سم٠منف اعم٘متدي فمـ قمغم همٚم٥م ومٚمق 

ط ٓ اًمذي سم٤معم٘مدار ومٞم٘مرأ  وإٓ أمتؿ، اًمريمقع  .رايمٕم٤م اإلُم٤مم إدراك ٟمٗمًف قمغم سمف ُيَٗمرِّ

ف، ومٞمف ًمٙمـ ٟمص، ومٞمف ًمٞمس -ـمٌٕم٤م– وهذا   أدرك اًمذي أن -ؿمؽ سمال- ٕنف شَمَٗم٘م 

 صمؿ اإلطمرام شمٙمٌػمة ومٙمؼم رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك اًمذي ذاك ُمـ ظمػم هق اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤م

 ُمدرك أن -اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م وهق- صم٧ٌم يم٤من وم٢مذا ذاك، دون هذا اًمريمقع، شمٙمٌػمة

 اًمريمقع ُمع اًمٗم٤محت٦م ُمـ ىمًمً  أدرك ُمـ أن أومم سم٤مب ومٛمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ  اًمريمقع

 .أومم سم٤مب ُمـ ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك

ضْم٧ُم  ىمد ومٙمٜم٧م   ذم ًمٚمريمٕم٦م ُمدرك اًمريمقع ُمدرك سم٠من اًمٍميح احلدي٨م ظَمرَّ

 يٕمرومف واحلدي٨م اًمث٤مًم٨م، اعمجٚمد ذم أنف فمٜمل ذمش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م»

 ًملمِّ ش داود أيب ؾمٜمـ» ذم وإؾمٜم٤مدهش داوود أيب ؾمٜمـ» ُمـ احلدي٨م سمٕمٚمؿ اعمِمتٖمٚمقن

ٕمػ، ذًمؽ ومٞمف ًمٞمس سم٢مؾمٜم٤مدٍ ش اًمٙمؼمى اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ» ذم ًمٙمٜمف وٕمٞمػ،  أن وُيْٛمِٙمـ اًمْمَّ

ح  .آطمتمل ُمع هذا ًمٙمـ  ،-ُيٛمٙمـ– ُيَّمحَّ

 اسمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد احلدي٨م روى اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم سم٠من ذًمؽ 

 رايمع وهق اإلُم٤مم أتٞمتؿ إذا: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن إنّم٤مر، ُمـ رضمؾ قمـ ُرومٞمع،

،  شمٕمتدوا وٓ وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمد وهق اإلُم٤مم أتٞمتؿ وإذا سم٤مًمريمٕم٦م، واقمَتّدوا وم٤مريمٕمقا
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 .سم٤مًمريمٕم٦م

 ذم ظمالف ٓ ًمٙمـ اًمِمٞمخلم، رضم٤مل ُمـ صم٘م٦م وهق شم٤مسمٕمل، ُرومٞمع اسمـ اًمٕمزيز قمٌد 

 يم٤من إن إنّم٤مر ُمـ اًمرضمؾ هذاش إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ: »ي٘مقل سمٞمٜمٝمؿ، ذًمؽ

 اًمتٍميح اًمًٜمد ذم ًمٞمس ًمٙمـ صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل رواي٦م ُمـ ٕنف اًمًٜمد َصحَّ  صح٤ميب

 هذا ُمـ ي٠ميت آطمتمل وهذا صحٞمح٤ًم، يٙمقن أن ُيـحتٛمؾ: ىمٚم٧م ًمذًمؽ صح٤ميب، سم٠منف

 يم٤من وإن صحٞمح٤ًم، اًمًٜمد يم٤من صح٤ميب يم٤من إن: إنّم٤مر ُمـ اًمرضمؾ هذا سمٞمَّٜمتف، اًمذي

 .ُمرؾمالً  يم٤من شم٤مسمٕمٞم٤م

 يٙمقن أن ُيْٗمؽَمض ٕنف ًمِـَم؟ إئٛم٦م، قمٜمد وزن وًمف ىمدر ًمف اعمرؾمؾ هذا ُمثؾ ًمٙمـ 

 إؾمٜم٤مد همػم وهق اإلؾمٜم٤مد، هذا قم٤مجلٜم٤م هٙمذا صح٤ميب، يٙمـ مل إن هذا يمٌػماً، شم٤مسمٕمٞم٤مً 

 أن ًمديٜم٤م وصم٧ٌم آطمتمل، وـم٤مح اإلؿمٙم٤مل زال صمؿش داوود أيب ؾمٜمـ» ذم احلدي٨م

 قمـش اعمروزي ُم٤ًمئؾ» ذم صحٞمح سمًٜمد احلدي٨م وضمدُت  ٕنٜمل صح٤ميب: هق اًمرضمؾ

ا ىمديٛم٦م خمٓمقـم٦م- راهقيف سمـ وإؾمح٤مق أمحد اإلُم٤مم  اًم٘مرن إمم شم٤مرخيٝم٤م يٕمقد رسمم ضمدًّ

 ـمريؼ ُمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد اعمروزي يرويش اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم» ذم حمٗمقفم٦م -اًمث٤مًم٨م

 ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧ُم : ىم٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ طمدصمٜمل: ىم٤مل ُروَمْٞمع، سمـ اًمٕمزيز قمٌد

د اإلؿمٙم٤مل ومٓم٤مح ي٘مقل،  .اإلؾمٜم٤مد واشمّمؾ احلدي٨م شمّمحٞمح ذم ٟمؽمدد يمٜم٤م اًمذي واًمؽمد 

 اؾمؿ ضمٝمؾ يُي   وٓ قمدول يمٚمٝمؿ -اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد- اًمّمح٤مسم٦م سم٠من: ذًمؽ

 وم٘مد رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ أن إلصم٤ٌمت يم٤مومٞم٤مً  اًمّمحٞمح اًمًٜمد هذا ومٙم٤من اًمّمح٤ميب،

ًّم٤م ُيٕمتؼم إطم٤مدي٨م، سملم سم٤مًمتقومٞمؼ ويٕمتؼم اًمريمٕم٦م، أدرك  قمٚمٞمف  ىمقًمف ًمٕمٛمقم خمّمِّ

 ظمداج، ومّمالشمف  ظِمداج، ومّمالشمفش »اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم

 ُمـ وهقش ؾمٜمٜمف» ذم داود أيب اإلُم٤مم ـمريؼ ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وم٢مذاش ظمداج ومّمالشمف

 داود أيب إؾمٜم٤مد -ؾمٞمم ٓ- سم٤مٔظمر أطمُدمه٤م إٟمدقمؿ آظمر، صح٤ميب هريرة أيب قمـ روايتف

ى اًمٚملم، ذاك ومٞمف اًمذي  هذا سمذاشمف، صحٞمح هق اًمذي اعمروزي سم٢مؾمٜم٤مد ؿمؽ سمال يت٘مقَّ

 رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك صمؿ اًمٗم٤محت٦م، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اإلُم٤مم وراء أدرك ُمـ أن ؾم٠مخ٧م، ُم٤م ضمقاب

٧م وم٘مد  . صالشُمف َصحَّ
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 أريم٤من؟ قمدة ذم اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمروا ممٙمـ إهنؿ ىم٤مًمقا  اًم٤ًمئؾ:

 إٟمم»  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف: ُمٜمٝم٤م يمثػمة قمديدة ًمٜمّمقص خم٤مًمٗم٦م ومٞمف هذا اًمِمٞمخ:

 أنس طمدي٨م ذم  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف: وُمٜمٝم٤مش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ 

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُم٤مًمؽ اسمـ  ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًمً  صٚمَّـك وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚم قا 

 سم٠من قمٚممً  سمف  ٍأخؿَّ  عمرض ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صغمَّ  ًمق طمتك اإلُم٤مم، خي٤مًمػ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ٓ 

 .سمف إٓ اًمّمالة شمّمح   ٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اًمًٚمٞمؿ ًمٚمّمحٞمح سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مٞم٤مم

ـَ  هذا أؾم٘مط ىمد  ط  اهلل رؾمقل احلدي٨م هذا ذم ٟمرى ومٜمحـ   مجٞمع قمـ اًمريم

 صالشمف، صقرة ذم خي٤مًمٗمقه وٓ هٞمئتف ذم يِم٤مريمقه ًمٙمل ظمٚمٗمف، ُمـ اًمًٚمٞمٛملم  اعمّمٚملم

 ٟم٘مقل اًمٗم٤محت٦م، ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل سم٠منف اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمكم اًمذي  اإلٟم٤ًمن يتٕمٚمَّؾ ومٙمٞمػ

 .هٜم٤م يمذًمؽ اعمت٤مسمٕم٦م، ًمتح٘مٞمؼ اًمًالم قمٚمٞمف وأؾم٘مٓمف ريمـ، واًم٘مٞم٤مم ريمـ هذا

 ُمت٤مسمٕم٦م[ ي٘مٓمع] وٓ يًتٓمٞمع ُم٤م اًمٗم٤محت٦م ُمـ ي٘مرأ  -آٟمٗم٤م– ومٞمٝم٤م يمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م ذم 

 يًتٓمٞمع ُم٤م ي٘مرأ  طمٞمٜمم وهٜم٤م أظمرى، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع ٕنف اإلُم٤مم،

 ُمـ ِذيْمُره ؾمٌؼ اًمذي اًمٜمحق قمغم ؿمٞمئ٤مً  خي٤مًمػ وٓ اًمريمقع ذم ذم اإلُم٤مم ويِم٤مرك

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» آٟمٗم٤م ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م وُمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدرك اًمريمقع ُمدرك» أن

 ومّمٚمقا  ىم٤مقمداً  أو ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئم صغم وم٢مذا» ىمقًمف إممش سمف ًمٞم١مشمؿ

 ش. أمجٕملم ىمٕمقداً  أو ضمٚمقؾم٤م

 صغم ُمرض طملم طمٞم٤مشمف، آظمر ذم سمٗمٕمٚمف ُمٜمًقظم٤م يم٤من إٟمف: ي٘مقًمقن ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 ىمٞم٤مُم٤مً َ؟ وهؿ ضم٤مًم٤ًمً 

 ذًمؽ صحتف، قمغم اًمدًمٞمؾ يٜمٝمض ٓ وًمٙمٜمف اًمٕمٚممء، سمٕمض ي٘مقًمف ومٕمالً  هذا اًمِمٞمخ:

خ ٓ اًم٘مقل سم٠من ًَ : إصقل قمٚممء ي٘مقل وهلذا اًمٗمٕمؾ، ُمـ أىمقى دائم اًم٘مقل سم٤مًمٗمٕمؾ، ُيٜمْ
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٤من شمٕم٤مرض إذا إٟمف  ىمقًمف، ُمـ وأظمر اًمًالم، قمٚمٞمف ومٕمٚمف ُمـ أطمدمه٤م صحٞمح٤من، َٟمّمَّ

 قمٚمٞمف، واقمُتٛمد اًم٘مقل، إمم صػم سمٞمٜمٝمم، اًمتقومٞمؼ وضمقه ُمـ سمقضمف اًمتقومٞمؼ ُيْٛمِٙمـ ومل

 شمنميع ىمٌؾ يٙمقن أن أو ًمٕمذر، ذًمؽ يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م ُوضُمقًه٤م ُيتٛمؾ ٕنف اًمٗمٕمؾ، وشُمرك

 ظمّمقصٞم٤مت ُمـ ظمّمقصٞم٦م ذًمؽ يٙمقن أو اًم٘مقزم احلدي٨م ذم اًم٘مقل، ذم ضم٤مء ُم٤م

 .اًمرؾمقل

 سم٤مًم٘مقل، ُيٞمط ٓ ُم٤م آطمتمٓت ُمـ هب٤م وُيٞمط يٕمؽمهي٤م  -اًمًالم قمٚمٞمف-  وم٠مومٕم٤مًمف 

 .ًمألُم٦م قم٤مم شمنميع  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ٕن

 أن ومٝمٞمٝم٤مت ذًمؽ يث٧ٌم مل وإذا اًم٘مقل، قمـ ُمت٠مظمرا  يم٤من اًمٗمٕمؾ أن صم٧ٌم إذا وهذا 

 .سم٤مًمٗمٕمؾ اًم٘مقل ٟمًخ ُيْٛمِٙمـ

 قمـ  اًمًالم قمٚمٞمف  ومٕمُٚمف شم٠مظمر ًمق سمٗمٕمؾ، ىمقل ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ: آظمر رء وهٜم٤مك 

ٌَؾ ٓ سمٕمٚم٦مٍ  ُُمَٕمٚمٌَّؾ  اًم٘مقل ذًمؽ دام ُم٤م ىمقًمف،  .اًمٜمًخ شَمْ٘م

ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًم، صغم وإذا» -اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف 

  ط  اًمٜمٌلَّ  أن إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر رواي٦مِ  ُمـش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم شمٕمٚمٞمُٚمف ضم٤مء

 وصغم اًمٔمٝمر صالة ومحيت أيمحٚمف، ذم وم٠ُمِصٞم٥م سمف، ومجحِم٧م داسمَتف يقُم٤مً  رايم٤ٌمً  يم٤من

، اضمٚمًقا  أن: إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس ومّمغم ضم٤مًم٤ًًم،  قمٚمٞمف  ىم٤مل صمؿ ومجٚمًقا

 ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرَس  ومٕمَؾ  شمٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤م يمدشمؿ إن» صالشمف ىم٣م أن سمٕمد  اًمًالم

 صغمَّ  وإذا: »هن٤ميتف إمم احلدي٨م وذيمرش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ، رؤوس قمغم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚم قا  ضم٤مًم٤ًم

 ظمٚمٗمف اًم٘م٤مئٛملم أُمر إٟمم  ط  اًمٜمٌل أُمر أن وهل ه٤مُم٦م، وم٤مئدة احلدي٨م هذا ذم

، أن سمف واعم١ممتلم  يمٗمرة سمٕمض ُمـ شمٔمٝمر اًمتل اًمقصمٜمٞم٦م، اًمٔم٤مهرة هذه إلـمٗم٤مء جيٚمًقا

 اهلٞمئ٦م هذه وسملم اًمٔم٤مهرة شمٚمؽ سملم ضمداً  يمٌػماً  وم٤مرىم٤مً  صمٛم٦م أن: قمٚممً  اعمنميملم، اعمٚمقك

 .-اهلل ؿم٤مء إن- واوح أُمر وذًمؽ  ،ط  اًمٜمٌل ظمٚمػ ًمٚمّمح٤مسم٦م وىمٕم٧م اًمتل

 وي٘مقم جيٚمس طمٞمٜمم -اجل٤ٌمسمرة ُمـ وأُمث٤مًُمف- يمنى: اًمتذيمػم ُمـ سم٠مس ٓ ًمٙمـ 
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٤ًٌم جيٚمس ومٝمق ىمٞم٤مُم٤م، طَمْقًمِف ُمـ واًمٕمٔممء اًمقزراء  ُمـ ي٘مقُمقن وأوئلؽ ًمتٕمٔمٞمٛمف، ـَمٚم

ً، ضمٚمس  ط  اهلل رؾمقل سمٞمٜمم ًمرهمٌتف، حت٘مٞم٘م٤مً  طمقًمف  قمٚمٞمف اهلل أنزل اًمذي وهق ُمْمٓمرا

 اهلل يٙمٚمػ ٓ» ًمٙمـ اًم٘مٞم٤مم، سمٗمروٞم٦م اًمٕم٤معملم أول ومٝمقش ىم٤مٟمتلم هلل وىمقُمقا : »وضمؾ قمز

 ش.وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًم

 وم٠مجْم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م أُم٤م وأُمث٤مًمف: يمنى ضمٚمقس جيٚمس مل ُمْمٓمراً، ضَمَٚمس: إذاً  ومٝمق 

 سم٤مل ذم خيٓمر وٓ- ىم٤مُمقا  ُم٤مش ىم٤مٟمتلم هلل وىمقُمقا : »اًم٤ًمسم٘م٦م ًممي٦م حت٘مٞم٘م٤مً  ظمٚمٗمف ىم٤مُمقا 

 ربِّ  هلل ىم٤مم هق سمٞمٜمم ،ط اهلل ًمرؾمقل شمٕمٔمٞممً  -ي٘مقم أن اًمّمالة ذم وظم٤مص٦مً  أطمدهؿ

 ومٙمٞمػ اًمّمالة، ظم٤مرج اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ي٘مقُمقا  أن سم٤مهلؿ ذم ًمٞمخٓمر يم٤من ُم٤م اًمٕم٤معملم،

-  ُم٤مًمؽ اسمـ أنس ظم٤مدُمف طمدصمٜم٤م يمم يٕمٚمٛمقن وهؿ! اًمّمالة؟ َوؾَمطِ  ذم ًمف ي٘مقُمقن هبؿ

 ًمإلُم٤ممش اعمٗمرد إدب» ذم واعمروي اًمّمحٞمح اًمِمٝمػم طمديثف ذم -قمٜمف اهلل ريض

: ُم٤مًمؽ اسمـ أنس قمـ ُمًٚمؿ ذط قمغم اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش اًمؽمُمذي ؾمٜمـ»و اًمٌخ٤مري

 َأطَم٥ّم  ؿمخص يم٤من ُم٤م» رواي٦م ذم ويم٤من  ،ط  رؾمقل ُمـ إًمٞمف أطم٥ّم  ؿمخص يم٤من ُم٤م

 يمراهٞمتف ُمـ يٕمٚمٛمقن ًمِـَٛمـ٤م ًمف، ي٘مقُمقن ٓ ويم٤مٟمقا  رؤي٦ًم، ط اهلل رؾمقل ُمـ إًمٞمف

 ش.ًمذًمؽ

 أنف اعمٕمروف وشمقاوٕمف وظُمُٚم٘مف  اًمًالم قمٚمٞمف  أدسمف ُمـ يم٤من اعمجٚمس دظمؾ إذا 

 -يٕمٔمٛمقٟمف ٓ- ٕهنؿ ح٤مذا؟ أطمٌد، ًمف ي٘مقم وٓ اعمجٚمس، سمف اٟمتٝمك طمٞم٨م جيٚمس

 أقمرف و ًمٜمٌٞمٝمؿ، شمٕمٔمٞممً  اًمٜم٤مسِ  أؿمد ومٝمؿ اًمٙمريؿ، اًم٘مران ٟمص ذم وشمقىمروه ًمتٕمزروه

: اًمًالم قمٚمٞمف  ٕنف اهلل، ذع ُم٤م طمدود ذم وًمٙمـ  اًمًالم قمٚمٞمف  سمِ٘مِدره مجٞمٕم٤مً  اًمٜم٤مس

هبؿ َرسم٤َّمهؿ  .إرض وضمف قمغم يٙمقن أن يٛمٙمـ شم٠مدي٥م ظمػم قمغم وَأدَّ

 قمٚمٞمٝمؿ دظمؾ إذا شمٕمٔمٞمم ًمف ي٘مقُمقا  أن سم٤مهلؿ ذم خيٓمر ٓ اًمّمح٤مسم٦م ه١مٓء يم٤من وم٢مذا 

 اًمٜمٌل ظمٚمػ ي٘مقم أن أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر ومل خيٓمر ومٚمـ اًمّمالة، ذم ًمٞمس اعمجٚمس ذم

 واًمّمح٤مسم٦م، اًمٜمٌل ُمـ اًمّمقرة سملم اعمٗم٤مرىم٦م هذه ُمع ًمف، شمٕمٔمٞمًم  ضم٤مًم٤ًم يّمكم وهق

 وم٤مرس ومٕمؾ شمٗمٕمٚمقن -آٟمٗم٤م- يمدشمؿ إن: »وأصح٤مسمف يمنى ُمـ اًمّمقرة وشمٚمؽ
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 ش.ُمٚمقيمٝمؿ رؤوس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م،

ٜم٤م احلدي٨م وهذا  سمٕمض وومٞمٝمؿ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً  ٟمرى ه٤مم، رء قمغم يدًم 

 يت٘مّمد اًمذي هق: اًمنمع ذم واعمٛمٜمقع اعمحٔمقر اًمتِمٌف أن يتقمهقن أهنؿ اًمٕمٚمؿ، ـمٚم٦ٌم

 ومٞمٝم٤م ُيٜمَْٔمر ٓ -صقرة- فم٤مهرة هل اًمتِمٌف يمذًمؽ، إُمر ًمٞمس سم٤مًمٙم٤مومر، اًمتِمٌف اعمًٚمؿ

 .قمٛمٚمف إمم وإٟمم اعمتِمٌف، هذا ىمٚم٥م ذم ُم٤م إمم

  ﴿ اًمّمالة ذم هؿ صدده، ذم أن ٟمحـ ُم٤م ذًمؽ قمغم دًمٞمؾ وأيمؼم 
ِ
َّ
ِ
َوىُمقُُمقا ّلل

 إن:»هلؿ ىم٤مل ذًمؽ ُمع اًم٘مٞم٤مم، هبذا اًمرؾمقل ُيَٕمٔمِّؿ أن أطمدهؿ سم٤مل ذم خيٓمر ٓ ﴾ ىَم٤مٟمِتلِمَ 

 ش.ُمٚمقيمٝمؿ رؤوس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ومٕمؾ شمٗمٕمٚمقن آٟمٗم٤م يمدشمؿ

 ُمرض إذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٚمػ ذًمؽ سمٕمد ي٘مقُمقا  أن هلؿ جيقز ومٝمؾ 

 صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤م،  ومّمٚمقا  ىم٤مئم صغم إذا: »ىم٤مل ًمذًمؽ ذًمؽ، يٗمٕمٚمقن ٓ ضم٤مًم٤ًًم، وصغم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًم

 طمٙمؿ ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ ًمٙمـ طمٙمؿ ٟمًخ ممٙمـ سمٕمٚم٦م، ُُمَٕمّٚمؾ طمٙمؿ هذا أن اًمِم٤مهد 

 .اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ وهذا اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم ُمًتٛمرة اًمٕمٚم٦م وهذه سمٕمٚم٦م، ُمٕمٚمؾ سمٕمٚم٦م ُُمَٕمّٚمؾ

٧ٌََم  إِنْ : ًمذًمؽ   هذه أطم٤مدي٨م ذم احل٘مٞم٘م٦م- ُمقشمف ُمرض ذم  ط  اًمٜمٌل صالة َأنَّ  صَم

 اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٤مت سمٕمض ذم احلدي٨م، قمٚممء ومٞمٝم٤م يٕمؽمض ضمًدا يمثػمة ومرائؼ اًمّمالة،

 ظمٚمٗمف يّمكم يم٤من واًمٜمٌل -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمديؼ سمٙمر أبق هق يم٤من اإلُم٤مم أن ؾمٜمداً 

  اًمرؾمقل يم٤من اإلُم٤مم أن صحٞمح٦م، أجْم٤مً  أظمرى رواي٦م وذم صاله٤م، صالة آظمر ذم هذا

ِٛمع يم٤من سمٙمر أب٤م وأن  اًمًالم قمٚمٞمف ًْ  إن آومؽماض هذا ُمع......ظمٚمٗمف ىم٤مم ُمـ شمٙمٌػمه ُي

سم٤من ومٝمٜم٤مك ىم٤مئٛملم، ظمٚمٗمف صٚمقا  اًمٜم٤مس وأن إُم٤مُم٤ًم، يم٤من ط اًمٜمٌل وأن -ؾُمٚمِّؿ  ضمقا

 .اصمٜم٤من

 طمدي٨م وسملم احل٤مدصم٦م هذه سملم شمقومٞم٘م٤مً  أمحد، اإلُم٤مم قمـ ُمروي: إول اجلقاب 

 صالة- احل٤مدصم٦م هذه أن: أؾم٤مسِ  قمغم ىم٤مئؿ اًمتقومٞمؼ وهذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م صٚمقا »

 ضمٚمقؾم٤م صٚمقا : »ىمقًمف سمٕمد يم٤مٟم٧م -ىمٞم٤مُم٤مً  ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًمً   اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل
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ٜم٦م إُم٤مم- أمحد اإلُم٤مم ي٘مقلش أمجٕملم ًّ  إذا» اًم٘مقزم احلدي٨م احلديثلم، سملم اًمتقومٞمؼ -اًم

 اًمّمالة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمف، ضمٚمقؾم٤م ُيَّمٚم قا  أن اًمٜم٤مس ومٕمغمش ضم٤مًم٤ًمً  صالشمف اإلُم٤مم اسمتدأ

 اًمٜم٤مس َئَمؾَّ  أن ُم٤مٟمع ومال واًم٘مٕمقد، اجلٚمقس إمم وم٤موٓمر قم٤مرض ًمف اقمؽمض صمؿ ىم٤مئم،

 .ىمٞم٤مُم٤م ظمٚمٗمف يّمٚمقن

ط اىمتْم٤مء» يمت٤مسمف ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ُمـ واؾمتٗمدشمف: اًمث٤مين اًمتقومٞمؼ   اًمٍما

 إن احل٤مدصم٦م هبذه احلدي٨م ٟمًخ يٛمٙمـ ٓ: »ىم٤ملش اجلحٞمؿ أصح٤مب خم٤مًمٗم٦م اعمًت٘مٞمؿ

 إول، ذيمر. اًمقضمٝملم سم٠مطمد سمٞمٜمٝمم ُيـْجَٛمع وإٟمم احلدي٨م، سمٕمد يم٤مٟم٧م أهن٤م صم٧ٌم

 يم٤من وإذا ًمالؾمتح٤ٌمب، هق وإٟمم ًمٚمقضمقب، ًمٞمس إُمر أن يٌلم احلدي٨م أن: وأظمر

: اعمذاه٥م سمٕمض شم٘مقل يمم[ ٟم٘مقل أن] أُم٤م شمريمف، وضم٤مز ومٕمٚمف ضم٤مز ًمالؾمتح٤ٌمب إُمر

 إمم ؾمٌٞمؾ ٓ ومٝمذا ضم٤مًم٤ًم، اجل٤مًمس واإلُم٤مم اًمٌٜمٞم٦م صحٞمح اًمًٚمٞمؿ صالة جيقز ٓ إٟمف»

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ يمالم هذاش سمف اًم٘مقل

 ُمرؾمٚم٦م، رواي٦مً  اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظش اًم٤ٌمري ومتح» يمت٤مب ذم وضمدت صمؿ 

 ـم٤مووس، وإُم٤م قمٓم٤مء، إُم٤م: رضمٚملم أطمد ًمٙمٜمف  -سمٕمٞمد اًمٕمٝمد ٕن- أن أذيمر ُم٤م

ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا: »ىم٤مل  ط  اًمٜمٌل سم٠من قمٜمف اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد

 .ُمقشمف ُمرض ذم صالشمف ذم

 ُم٤م هذا ىمٞم٤مُم٤م، ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًم صغم اًمرؾمقل  أن يروى ُم٤م هق اعمٜمًقخ: إذاً  

 .اعم٠ًمخ٦م هذه طمقل اًمتحدث ُمـ قمٜمدي

 (22.: 3: 30/ 92/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ركع حتك الػاحتة اإلمام كيس إذا

 ذًمؽ يتذيمر ومل ريمٕم٦م، ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ٟمز ُمًجد إُم٤مم: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل اًم١ًمال:

 اإلُم٤مم؟ هذا يتٍمف يمٞمػ رايمٕم٤ًم، إٓ
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 اًمّمالة، يت٤مسمع صمؿ سم٤مًمٗم٤محت٦م، وي٠ميت اًم٘مٞم٤مم إمم ويٜمٝمض اًمريمقع، يٚمٖمل :اجلواب

: يٕمٜمل ُمٜمٝم٤م، سمٕمْم٤مً  يم٤من إن صمؿ اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  ومقراً  ي٘مقم اًمريمقع، ي٘مٓمع اًمريمقع يٚمٖمل

 .اًمّمالة ويت٤مسمع يريمع صمؿ ؾمقرة، سمٕمض أو سمًقرة ي٠ميت واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمريمٕم٦م يم٤مٟم٧م إن

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اعم١ممتقن ُمداظمٚم٦م:

 .ومٕمٚمف يٗمٕمٚمقن اًمِمٞمخ:

 يت٤مسمٕمقٟمف؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًمِمٞمخ:

 ( 21: 29: 78/   192/  واًمٜمقر اهلدى) 



 

 

 االصطفاف كتاب

 وأحكامه
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 اجلامعة دم الصػقف اتصال وجقب

 سمّمالة شمّمٚملم ٓ: »طمجرَت٤م ذم يّمٚملم يمـ ًمٜم٤ًمء ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م أن: »طمدي٨م -

 ش.طمج٤مب رم دوٟمف وم٢مٟمٙمـ اإلُم٤مم

 . أضمده مل [:اإلُم٤مم ىم٤مل]

 طم٤مئط اًم٘مقم وسملم اإلُم٤مم سملم يم٤من إذا سم٤مب» صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مرى ىم٤مل وىمد

 ي٠متؿ: ُمٚمز أبق وىم٤مل، هنر وسمٞمٜمف وسمٞمٜمؽ شمّمغم أن سم٠مس ٓ: احلًـ وىم٤مل، ؾمؽمة أو

 ش. اإلُم٤مم شمٙمٌػم ؾمٛمع إذا ضمدار أو ـمريؼ سمٞمٜمٝمم يم٤من وإن اإلُم٤مم

 هؾ أىش: »0/178» اًمٌخ٤مرى يمالم ُمـ إومم ًمٚمجٛمٚم٦م ذطمف ذم احل٤مومظ ىم٤مل

، اح٤مًمٙمٞم٦م إًمٞمف ذه٥م يمم يي ٓ أنف، شمٍمومف ُمـ واًمٔم٤مهر ٓ؟ أو سم٤مٓىمتداء ذًمؽ يي

 ش.وهمػمه اعمًجد سملم ومرق ُمـ وُمٜمٝمؿ، ؿمٝمػم ظمالف ذات واعم٠ًمخ٦م

 ُمـ اعمٜمع ذم آصم٤مراً ش 0 ـ 0/07/1» اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ روى وىمد: ىمٚم٧م

 اعمًجد يمْمٞمؼ ًمٕمذر ذًمؽ وًمٕمؾ، وأصح أيمثر وهذه ومٞمف اًمرظمّم٦م رم وأظمرى، ذًمؽ

 اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ومم، اًمّمٗمقف ووصؾ اعمًجد رم اًمّمالة وم٤مًمقاضم٥م وإٓ، ٟمحقه أو

 قمدم ُمع احلرام اعمًجد طمقل اًمتك اًمٖمرف ذم اًمّمالة ُمـ احل٩م ُمقؾمؿ ذم اًمٞمقم

 .اًمقضمقه ُمـ سمقضمف ضم٤مئزاً  أراه ومال ومٞمف اًمّمٗمقف اشمّم٤مل

 ([734) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 مسوكة شـة الصػقف تسقية

 :إطمٞم٤مؤه٤م جي٥م ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م [:اإلمام قال]

ُمر ذم ط اًمٜمٌل قمـ اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م اؾمتٗم٤مو٧م  وشمًقيتٝم٤م، اًمّمٗمقف سم٢مىم٤مُم٦م ٕا

 قمغم خيٗمك رسمم وًمٙمـ ؿمٞمقظمف، قمـ ومْمالً  اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ أطمد قمغم ختٗمك أن يٜمدر سمحٞم٨م
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 ؾمٛمٕمٜم٤م ًم٘مد سمؾ سم٤معمٜم٤ميم٥م، وم٘مط وًمٞمس سم٤مٕىمدام، شمًقيتف اًمّمػ إىم٤مُم٦م ُمـ أن ُمٜمٝمؿ يمثػميـ

 هل إٟمم ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م أن قمغم اًمتٜمٌٞمف -سم٤مًمتًقي٦م ي٤مُمرون طملم– اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض ُمـ ُمراًرا

 سمد ٓ أنف رأج٧م اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ظمالف ذًمؽ يم٤من وح٤م! إىمدام دون سم٤معمٜم٤ميم٥م

 ُمٖمؽم همػم اًمًٜم٦م، ُمـ صح سمم يٕمٛمؾ أن أراد عمـ شمذيمػًما  احلدي٨م، ُمـ ومٞمف ورد ُم٤م ذيمر ُمـ

ُم٦م ذم اًمٗم٤مؿمٞم٦م واًمت٘م٤مًمٞمد سم٤مًمٕم٤مدات  .ٕا

 :طمديث٤من ذًمؽ ذم صح ًم٘مد وم٠مىمقل

 .أنس طمدي٨م ُمـ: األول

 .قمٜمٝمم اهلل ريض سمِمػم سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م ُمـ: والثاين

 ش.فمٝمري وراء ُمـ أرايمؿ وم٢مين وشمراصقا، صٗمقومٙمؿ أىمٞمٛمقا : »ومٝمق أنس طمدي٨م أُم٤م

 أو صٗمقومٙمؿ ًمت٘مٞمٛمـ واهلل صمالصم٤م، صٗمقومٙمؿ أىمٞمٛمقا : »ومٝمق اًمٜمٕممن طمدي٨م وأُم٤م

 ش. ىمٚمقسمٙمؿ سملم ًمٞمخ٤مًمٗمـ

 وشمًقيتٝم٤م اًمّمٗمقف إىم٤مُم٦م وضمقب: إومم: ه٤مُم٦م ومقائد احلديثلم هذيـ وذم

 ذم ُم٘مرر هق يمم ًم٘مريٜم٦م، إٓ اًمقضمقب ومٞمف وإصؾ سمذًمؽ، ًمألُمر ومٞمٝم٤م، واًمؽماص

 سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو: »ط ىمقًمف وهق اًمقضمقب شم١ميمد هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م إصقل،

 أن: اًمث٤مٟمٞم٦م. خيٗمك ٓ يمم سمقاضم٥م، ًمٞمس ومٞمم ي٘م٤مل ٓ اًمتٝمديد هذا ُمثؾ وم٢منش. ىمٚمقسمٙمؿ

 هذا ٕن سم٤مًم٘مدم، اًم٘مدم وطم٤موم٦م سم٤معمٜمٙم٥م، اعمٜمٙم٥م سمٚمّمؼ شمٙمقن إٟمم اعمذيمقرة اًمتًقي٦م

 وهلذاش 1/70» اًمّمٗمقف سم٢مىم٤مُم٦م أُمروا طملم قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م ومٕمٚمف اًمذي هق

 ىمقل ُمـ إول احلدي٨م ذم أوردَت٤م اًمتل اًمزي٤مدة ؾم٤مق أن سمٕمدش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 يتؿ وهبذا ،ط اًمٜمٌل زُمـ ذم يم٤من اعمذيمقر اًمٗمٕمؾ أن اًمتٍميح هذا وأوم٤مد: »أنس

 اًمًٜم٦م هذه أن اعم١مؾمػ وُمـش. وشمًقيتف اًمّمػ سم٢مىم٤مُم٦م اعمراد سمٞم٤من قمغم سمف آطمتج٤مج

 قمٜمد أره٤م مل وم٢مين ُمٜمٝمؿ، اًم٘مٚمٞمؾ إٓ أو٤مقمقه٤م سمؾ اعمًٚمٛمقن، هب٤م َت٤مون ىمد اًمتًقي٦م ُمـ

 قمغم طمريّملمش 1468» ؾمٜم٦م ُمٙم٦م ذم رأجتٝمؿ وم٢مين احلدي٨م، أهؾ إٓ ُمٜمٝمؿ ـم٤مئٗم٦م

 ُمـ همػمهؿ سمخالف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اعمّمٓمٗمك ؾمٜمـ ُمـ يمٖمػمه٤م هب٤م اًمتٛمًؽ
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 اًمًٜم٦م هذه ص٤مرت وم٘مد - احلٜم٤مسمٚم٦م طمتك ُمٜمٝمؿ أؾمتثٜمل ٓ - إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أت٤ٌمع

 أيمثر ٕن ذًمؽ قمٜمٝم٤م، واإلقمراض هجره٤م قمغم شمت٤مسمٕمقا  إهنؿ سمؾ ُمٜمًٞم٤م، ٟمًٞم٤م قمٜمدهؿ

 وم٢من أص٤مسمع، أرسمع سم٘مدر اًم٘مدُملم سملم اًمتٗمري٩م اًم٘مٞم٤مم ذم اًمًٜم٦م أن قمغم ٟمّم٧م ُمذاهٌٝمؿ

 واًمت٘مدير  ،ش027/  1ش »إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اًمٗم٘مف» ذم ُمٗمّمال ضم٤مء يمم يمره، زاد

 سم٤مإلُم٤مم شم٘مٞمٞمده ًمقضم٥م صح وًمق رأي، ُمرد هق وإٟمم اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اعمذيمقر

. إصقًمٞم٦م اًم٘مقاقمد شم٘متْمٞمف يمم اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م هذه سمف يٕم٤مرض ٓ طمتك واعمٜمٗمرد

 قمغم احلريّملم - اعم٤ًمضمد أئٛم٦م وظم٤مص٦م - سم٤معمًٚمٛملم أهٞم٥م إٟمٜمل: اًم٘مقل وظمالص٦م

 قمٚمٞمٝم٤م، وُيرصقا  اًمًٜم٦م هبذه يٕمٛمٚمقا  أن ط ؾمٜمتف إطمٞم٤مء ومْمٞمٚم٦م وايمت٤ًمب ط اشم٤ٌمقمف

 أو» َتديد ُمـ يٜمجقن وسمذًمؽ. مجٞمٕم٤م قمٚمٞمٝم٤م جيتٛمٕمقا  طمتك إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس، ويدقمقا 

 ش.ىمٚمقسمٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ

 هذه ؿم٠من ُمـ هيقن أنف اًمدقم٤مة أطمد قمـ سمٚمٖمٜمل ًم٘مد: وم٠مىمقل اًمٓمٌٕم٦م هذه ذم وأزيد

 يٙمـ مل أنف إمم ويٚمٛمح ،ط اًمٜمٌل وأىمرهؿ اًمّمح٤مسم٦م، قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م

 وأنف أوٓ، ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ ذًمؽ أن إمم – أقمٚمؿ واهلل – يٜمتٌف ومل إي٤مهؿ، ط شمٕمٚمٞمٛمف ُمـ

 ٕن ذًمؽ، ذقمٞم٦م إصم٤ٌمت ذم اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد يم٤مف وذًمؽ صم٤مٟمًٞم٤م، قمٚمٞمف أىمرهؿ ىمد ط

 .ؾمٌٞمٚمٝمؿ ُمتٌع يِم٘مك ٓ اًم٘مقم وهؿ اًمٖم٤مئ٥م، يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد

 [:ىم٤مل أن إمم]

 ىم٤مُم٧م ىمد» اعم١مذن ىمقل قمٜمد اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم ذوع أن: اخل٤مُم٦ًم

 ٓؾمٞمم احلديث٤من، هذان ذًمؽ قمغم يدل يمم اًمّمحٞمح٦م ًمٚمًٜم٦م عمخ٤مًمٗمتٝم٤م سمدقم٦م،ش اًمّمالة

 اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف يٜمٌٖمل واضم٤ٌم اًمّمالة إىم٤مُم٦م سمٕمد اإلُم٤مم قمغم أن يٗمٞمدان وم٢مهنم ُمٜمٝمم، إول

 ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ: »قمٜمٝمؿ ُم١ًمول وم٢مٟمف هب٤م، هلؿ ُمذيمرا  سم٤مًمتًقي٦م اًمٜم٤مس أُمر وهق سمف،

 ...ش. رقمٞمتف قمـ ُم١ًمول

 (73-1/1/72) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 وإصالحفا الصػقف إقامة عذ اإلمام حث

 أدار اًمّمالة أىمٞمٛم٧م ح٤م اعمٖمرب، صغم اًمذي اإلُم٤مم قمغم ٓطمٔم٧م أين ُمع اًم٤ًمئؾ:

 قمنميـ يٛمٙمـ اعمح٤مضة، ُمـ مجٚم٦م وأقمٓمك اإلطمرام، شمٙمٌػمة ىمٌؾ ًمٚمٛمّمٚملم وضمٝم٦م

 .أدري ُم٤م هذا اؾمتٖمرسم٧م وم٠من٤م اًمّمٗمقف، شمًقي٦م يمذا، أو يمٚمٛم٦م

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك هذا، اؾمتٖمرسم٧م ًمٞمف اًمِمٞمخ:

 .أدري ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

  ُمـ يمثػم شمريمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ ُمـ اًمقاىمع ذم هذا ـَمٞم٥ِّم، رء هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة شُمَ٘م٤مم أن سمٕمد ُيَٙمؼمِّ  ٓ يم٤من  اًمٜمٌل أن» اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم وم٘مد اًمٜم٤مس،

ي أن سمٕمد إٓ قِّ ًَ ى يمم اًمّمٗمقف ُي قَّ ًَ  اًمرُم٤مح، قميص هل اًمِ٘مداح؟ شمٕمرف اًمِ٘مداح، شُم

 ؾمقوا: »وي٘مقل شم٘مدم،: ًمف ي٘مقل ُمت٠مظمر وآظمر شم٠مظمر،: ًمف ي٘مقل ُمت٘مدُم٤مً  رضمؾ ومػمى

ـ ُمـ: »رواي٦م وذم ،شاًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ، ًْ  ،شاًمّمالة طُم

 ش.وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ ًمتًقون: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وي٘مقل

 شمًقي٦م ٕن اإلطمرام: شمٙمٌػمة ُيَٙمؼمِّ  أن ىمٌؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤مدة يم٤مٟم٧م هذه

ي٧م وم٢من اًمّمالة، واضم٤ٌمت ُمـ اًمّمٗمقف  وإن يم٤مُمٚم٦م، اًمّمالة يم٤مٟم٧م اًمّمٗمقف ؾُمقِّ

ضم٧م  ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد ٟم٤مىمّم٤ًم، أضمره٤م ويم٤من ُمٕمقضم٦م، اًمّمالة يم٤مٟم٧م قُمقِّ

 أو قُمنْمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م وُم٤م اًمّمالة ًمُٞمَّمكم اًمرضمؾ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م

 اًمرؾمقل وىمػش ٟمِّمٗمٝم٤م أو ُرسمٕمٝم٤م أو مُخًٝم٤م أو ؾُمدؾمٝم٤م أو ؾُمٌٕمٝم٤م أو صُمٛمٜمٝم٤م أو شُمًٕمٝم٤م

 اًمّمالة ذم ُم٤مئ٦م سم٤مح٤مئ٦م اًمٙممل حت٘مٞمؼ صٕم٥م رء هذا ٕن يمٚمٝم٤م: ىم٤مل ُم٤م اًمٜمّمػ، قمٜمد

 صغم صمؿ ووقءه، وأطمًـ شمقو٠م ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ ضمدًا، صٕم٥م هذا

 أوش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر -وهمرسم٤مً  ذىم٤مً  ذهٜمف ينمد ٓ- ومٞمٝمم يًٝمق ٓ ريمٕمتلم

ش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »وُمِمٝمقر ُمٕمرووم٤مً  أظمر واحلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم

صم٧م اًمذي اإلُم٤مم ومٝمذا: وًمذًمؽ  حمٛمد أُم٦م وأن سمخػم، يٌنمٟم٤م اًمقاىمع ذم هذا قمٜمف، طَمدَّ

 ذم رأجتف اًمذي هذا شمرى ٓ اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم  يم٤من وإن ظمػم، ذم شمزال ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف
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 همػمه٤م، يمٚمٛم٦م ي٘مقل وىمد اًمّمػ، سمتًقي٦م هيتؿ ُمـ إئٛم٦م ُمـ وىمٚمٞمؾ اعمًجد،

 رؾمقل قمـ ًمف أصؾ ٓ اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه طمديث٤مً   َيذيُمر -ُيذيَمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء- وسمٕمْمٝمؿ

 اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل وم٢من: »سمٞم٘مٚمٝمؿ اًمّمػ سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ سمٕمدُم٤م ط اهلل

ْٕمَقضم٦م سمٚمٖمتٝمؿ ي٘مقًمقن وىمدش إقمقج
ِ
ْٕمَقج،: اعم

ِ
 أصؾ ٓ طمدي٨م هذا اعمٕمقج اًمّمػ اعم

 .إـمالىم٤مً  اًمًٜم٦م يمت٥م ذم ًمف

 اًمّمحٞمح٦م اًمٙمت٥م ذم هل ىمٌؾ ُمـ ذيمرَُت٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ًمٙمـ ًمف، أصؾ ٓ هذا

 .وُمًٚمؿ يم٤مًمٌخ٤مري

 زُمـ ذم وهذا- يم٤مٟمقا  اعمرؾمٚملم ؾمٞمد ؾمٜم٦م اشم٤ٌمع ذم اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء وٓهتمم 

 اًمٜم٤مس ٕن اًمٜمٌقي: اعمًجد ذم اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م ؿمخّم٤مً  ويمٚمقا  -سم٤مًمْمٌط قمثمن

 ُيقؾمع أن إمم اًمٜمٌقي اعمًجد شمٕمرومقا  اعمًجد ذم سم٘مل ُم٤م اخلٚمٗم٤مء، زُمـ ذم يمثروا

 سمـ قمٛمر شمقؾمٕم٦م اًمٜمٌقي اعمًجد قمغم ُأدظمٚم٧م شمقؾمٕم٦م وم٠مول احل٤مضم٦م، طم٥ًم وُيقؾمع

 يمثر ومٚمم قمٗم٤من، سمـ قمثمن شمقؾمٕم٦م صمؿ ُمٕمرووم٦م، اعمديٜم٦م ذم هٜم٤مك أن وإمم اخلٓم٤مب،

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م ؿمخص ُويمؾ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل يمثرةً  اًمٜم٤مس

 سم٠من اًمقيمٞمؾ ذًمؽ ي٘مقل طمتك يٙمؼم ٓ -وأرو٤مه قمٜمف اهلل ريض- قمثمن ومٙم٤من

 اًمّمٗمقف، اؾمتقت أظمر، إمم إول ُمـ صٗم٤مً  صٗم٤مً  يٛمر يٕمٜمل مت٧م، ىمد اًمّمٗمقف

 ضمدًا، ٟم٤مدر -إؾمػ ُمع- أن آهتمم هذا أيمؼم، اهلل: -قمثمن وهق- اإلُم٤مم ي٘مقل

 .ظمػم ومٞمف رأجتف اًمذي ومٝمذا

 يرمحٙمؿ اؾمت٘مٞمٛمقا : وي٘مقل يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ٓطمٔم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

، اؾمتقوا، او اهلل  ًمِٕمٜمْد وضمٝمف يدير ُم٤م همػم ُمـ اخلٚمؾ، ؾمدوا صٗمقومٙمؿ، ؾمقوا اقمتدًمقا

 . اعمّمٚملم ًمِٕمٜمْد وضمٝمف دائمً  يم٤من اًمرؾمقل هؾ أدري ُم٤م اعمّمٚملم،

 سمٛمٕمٜمك اعمّمٚمح٦م، طم٥ًم هذا وإٟمم هذا، وٓ هذا ٓ اًمًٜم٦م، ذم ًمٞمس ٓ، اًمِمٞمخ:

 إذا أُم٤م اًم٘مدر، هبذا ايمتٗمك وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  يٚمتٗم٧م أن ويٙمٗمل ىِمّٚم٦م ومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس يم٤من إذا

 أن ُم٤مٟمع ذم ُم٤م واًمث٤مًم٨م، اًمث٤مين اًمّمػ قمغم يٜمٔمر أن إمم سمح٤مضم٦م وهق يمثرًة، يم٤مٟمقا 
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 .اًمّمٗمقف سمتًقي٦م مجٞمٕم٤مً  وي٠مُمرهؿ اًمٜم٤مس، إمم يٚمتٗم٧م

 ...واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمّمػ حمجقسم٦م يٚمٞم٦م اًمذي اًمّمػ يٕمرف ُم٤م ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

 ٓ هق صحٞمح اًمٌمء، سمٕمض يتٌلم اعمٜم٤ميم٥م، وُمـ اًمرؤوس ُمـ يتٌلم اًمِمٞمخ:

 .يتٛمٞمز اًمٌمء سمٕمض ًمٙمـ إؿمٙم٤مل، ومٞمف ُم٤م هذا إول اًمّمػ يرى يمم يراهؿ

ًمتٗم٤مت هذا طم٤مل: يمؾ ومٕمغم   . ٟمٕمؿ أي رء، ومٞمٝم٤م ُم٤م واعمّمٚمح٦م احل٤مضم٦م اىمتْمتف إذا ٓا

 (22: 48: 10/ 066/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػقف فرج شد فضؾ

 ش.درضم٦م هب٤م ورومٕمف اجلٜم٦م ذم سمٞمت٤م ًمف اهلل سمٜمك ومرضم٦م ؾمد ُمـ[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .اًمّمٗمقف ومرج ؾمد ومْمؾ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.717/ 3/ اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فقف فرجة لسد إمامل لؾصػ آكتؼال

 ومرضم٦م ذم يم٤من إذا إول اًمّمػ إمم اًمث٤مين، اًمّمػ ُمـ اًمتحرك صح٦م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .. يٕمٜمل؟

 ومرضم٦م؟ ًمٞمًد اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ واضم٥م، هذا اًمِمٞمخ:

 .:..(1: 43/   79/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 الُػرج شد بؼصد بجقاره دـ ادصيل تؼريب

 قمٜمل واسمتٕمد سمجقاري، أو ظمٚمٗمل إظمقاين ويّمكم اعمًجد، ذم أين ًمق ُمداظمٚم٦م:

 َأؾْمَحٌف؟ أن يّمح هؾ ىمٚمٞماًل،

 أجـ؟ إمم شمًحٌف اًمِمٞمخ:

 .يمثػماً  قمٜمل يٌتٕمد وًمٙمـ يٛمٞمٜمل، قمـ يّمكم هق ُمداظمٚم٦م:

 .جيقز ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 38: 02/   131/  واًمٜمقر اهلدى) 

 التؽبر قبؾ الصػقف بتسقية ملسو هيلع هللا ىلص الـبل أمر اشتػاضة

 .وٕمٞمػش. يمؼم اًمّمالة: ىم٤مُم٧م ىمد: سمالل ىم٤مل إذا يم٤من»

 ُمـ  ط قمٜمف اؾمتٗم٤مض ُم٤م عمٜم٤موم٤مشمف قمٜمدي: ُمٜمٙمر واحلدي٨م: ىمٚم٧م [:اإلمام قال] 

 اًمّمالة، ي٘مٞمؿ واعم١مذن ذًمؽ يٙمقن أن ويٌٕمد اًمتٙمٌػم، ىمٌؾ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م إُمر

 خيرج طمتك ي٘مٞمؿ ٓ يم٤من قمٜمف اهلل ريض سمالًٓ  أن: وهمػمهش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم صم٧ٌم وىمد

 ىم٤مُم٧م ىمد: »ىمقًمف طملم يمؼم وم٢مذا. يراه طملم اًمّمالة أىم٤مم ظمرج وم٢مذا ، ط اًمٜمٌل

 سمٕمد اًمتٙمٌػم اًمًٜم٦م أن ومث٧ٌم وشمٕمديٚمٝم٤م، اًمّمٗمقف ًمتًقي٦م وىم٧م هٜم٤مك يٌؼ مل :شاًمّمالة

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ،

 (003/ 9/اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

  ؟(إعقج الصػ إىل يـظر ٓ اهلل إن: )حديث حال ما

 ش.إقمقج اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل إن: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م طم٤مل ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 .ًمف أصؾ ٓ: أي ُمًت٘مٞمؿ، همػم أقمقج طمدي٨م هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يدرؾمقن ٓ اًمذيـ إئٛم٦م سمٕمض سملم إؾمػ ُمع ؿمٝمرشمف قمغم ٟمٕمؿ، أي اًمِمٞمخ:

 .إؾمػ ُمع اًمًٜم٦م

 (22: 17: 77/ 021/ واًمٜمقر اهلدى) 

 !؟الصػ ضقل يؽقن كؿ

 ؟..أرسمٕم٦م صمالصم٦م يٙمقن، يمؿ اًمّمػ طمد ُمداظمٚم٦م:

 اعمًجد؟ ذم أو اًمٕمراء، ذم اًمّمػ ـمقل قمـ شم٠ًمل يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .اعمًجد وذم اًمٕمراء ذم ُمداظمٚم٦م:

 هق اًمّمػ؟ سمٓمقل شمٕمٜمل ُم٤مذا أدري ُم٤م اجِلَداريـ، سملم اعمحّمقر هق اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م إمم هٜم٤م ُمـ: أي ضمداريـ، سملم حمّمقر

 صم٤مين؟ صػ يّمٗمقا  أن جيقز ومٝمؾ واجلدار اجلدار سملم ايمتٛمؾ ُم٤م -ُمثالً - إذا ُمداظمٚم٦م:

 .يُمٚمَّف اًمٗمراغ يًد ُم٤م إٓ جيقز، ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .شمٗمْمؾ. وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 42: 11/ 641/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يريد مـ عذ يؿتـع فال الصػ دم لقـًا ادصيل كقن اشتحباب

 الصػقف بني الدخقل

 الصػقف دم ادـاكب تالصؼ وأمهقة

 ظمٓمقة ُمـ وُم٤م اًمّمالة، ذم ُمٜم٤ميم٥م أخٞمٜمٙمؿ ظمٞم٤مريمؿ» [:ط اهلل رسول قال]

 ش.ومًده٤م اًمّمػ ذم ومرضم٦م إمم رضمؾ ُمِم٤مه٤م ظمٓمقة ُمـ أضمرا  أقمٔمؿ

: ىمٚم٧مش: »443/  1ش »اًمًٜمـ ُمٕم٤ممل» ذم اخلٓم٤ميب ىم٤مل: (فائدة[: )اإلمام قال]

 ُي٤مك وٓ يٚمتٗم٧م ٓ ومٞمٝم٤م، واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م اًمّمالة ذم اًمًٙمٞمٜم٦م ًمزومش: اعمٜمٙم٥م ًملم» ُمٕمٜمك

 يريد ُمـ قمغم يٛمتٜمع ٓ أن وهق آظمر، وضمف ومٞمف يٙمقن وىمد ص٤مطمٌف، ُمٜمٙم٥م سمٛمٜمٙمٌف

 يدومٕمف وٓ ذًمؽ، ُمـ يٛمٙمٜمف سمؾ. اعمٙم٤من ًمْمٞمؼ أو اخلٚمؾ ًمٞمًد اًمّمٗمقف سملم اًمدظمقل

 اعمت٤ٌمدر هق اًمث٤مين اعمٕمٜمك هذا: ىمٚم٧مش. اجلٛمقع ويتٙم٤مشمػ اًمّمٗمقف، ًمتؽماص سمٛمٜمٙمٌف

 ذًمؽ ي١ميد مم٤م وإن. شم٠مُمٚمف عمـ ؾمٞم٤مىمف قمـ اًمٌٕمد يمؾ سمٕمٞمد إول واعمٕمٜمك احلدي٨م، ُمـ

 وطم٤مذوا. اًمّمٗمقف أىمٞمٛمقا : »ُمرومققم٤مش 666» داود أيب قمٜمد قمٛمر اسمـ طمدي٨م ًمٗمظ

 وُمـ ًمٚمِمٞمٓم٤من، ومرضم٤مت شمذروا وٓ إظمقاٟمٙمؿ، سم٠مجدي وًمٞمٜمقا  اخلٚمؾ وؾمدوا سم٤معمٜم٤ميم٥م

  اًمٜمقوي، ىم٤مل يمم صحٞمح وإؾمٜم٤مدهش. اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل وصٚمف صٗم٤م وصؾ

 أبق ىم٤مل وًمذًمؽ اًمّمٗمقف، ووصؾ اًمٗمرج، ًمًد هق إٟمم سم٤مًمٚملم إُمر أن يقوح وم٢مٟمف

 ومذه٥م اًمّمػ إمم رضمؾ ضم٤مء إذاش: إظمقاٟمٙمؿ سم٠مجدي ًمٞمٜمقا » وُمٕمٜمك: »قم٘مٌف داود

 وًمذًمؽش. اًمّمػ ذم يدظمؾ طمتك ُمٜمٙمٌف رضمؾ يمؾ ًمف يٚملم أن ومٞمٜمٌٖمل ومٞمف يدظمؾ

 يريد عمـ يٗمًح أن يًتح٥م» أنف قمغمش 421/  3ش »اعمجٛمقع» ذم اًمٜمقوي سمف اؾمتدل

: اخلٓم٤ميب ىمقل أن هب٤م قم٤مرف ًمٚمًٜم٦م حم٥م يمؾ قمغم خيٗمك وًمٞمس..ش. اًمّمػ إمم اًمدظمقل

 طملم ط اًمٜمٌل أصح٤مب يٗمٕمٚمف يم٤من ح٤م خم٤مًمػش ص٤مطمٌف سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف ُي٤مك وٓ»

 ُمـ أرايمؿ وم٢مين صٗمقومٙمؿ، أىمٞمٛمقا : »ط ًم٘مقًمف ُمٜمٝمؿ شمٜمٗمٞمذا وذًمؽ ظمٚمٗمف، يّمٚمقن

 ُمٜمٙمٌف يٚمزق أطمدٟم٤م ويم٤من: »أنس ىم٤مل أنس، قمـش 707» اًمٌخ٤مري رواهش. ورائل
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 ومه٤م سمِمػم، سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهد وًمفش. سم٘مدُمف وىمدُمف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م

 احل٤مض اًمٕمٍم ذم اًمٙم٤مشمٌلم سمٕمض أنٙمر وىمدش. 668ش »داود أيب صحٞمح» ذم خمرضم٤من

 أن وزقمؿ اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم إيٖم٤مل ومٞمٝم٤م اًمقارد، قمغم زائدة هٞمئ٦م أنف وزقمؿ اإلًمزاق، هذا

د  ًمألطمٙم٤مم شمٕمٓمٞمؾ وهذا اإلًمزاق، طم٘مٞم٘م٦م ٓ اخلٚمؾ ؾمد قمغم احل٨م سم٤مإلًمزاق اعمرا

 يتحدث اًمراوي ٕن ُمٜمف أؾمقأ  هذا سمؾ اإلهلٞم٦م، اًمّمٗم٤مت شمٕمٓمٞمؾ مت٤مُم٤م يِمٌف اًمٕمٛمٚمٞم٦م،

د ًمٞمس: ىم٤مل ذًمؽ وُمع. اإلًمزاق وهق سمٕمٞمٜمف رآه ُمِمٝمقد أُمر قمـ  اإلًمزاق، طم٘مٞم٘م٦م اعمرا

 اعمدقمق اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ُمئ٤مت ُمْمٕمػ صٜمع ُم٤م ُمٜمف وأؾمقأ . اعمًتٕم٤من وم٤مهلل

 ُمـ.. أنس قمـ اعمذيمقرة اًمٌخ٤مري رواي٦م إؾم٘م٤مط شمٕمٛمد وم٢مٟمف  ،شاعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن»

 قمغم دًمس سمؾ وم٘مط، هذا وًمٞمسش 846/  426 صش »اًمّم٤محللم ري٤مض» ًمـ ـمٌٕمتف

 طمتكش 704» سمرىمؿ اًمٌخ٤مري إمم اعمرومقع اًمٌخ٤مري طمدي٨م ُمـ أب٘مل ُم٤م وم٠مطم٤مل اًم٘مراء،

 ُمٜمل اعمت٘مدم هق اًمّمحٞمح واًمرىمؿ! اعمذيمقر أنس ىمقل جيدوا مل إًمٞمف اًم٘مراء رضمع إذا

 رء قمغم ٟمٌٝم٧م وىمد ُيَم، وٓ يٕمد ٓ ُم٤م ًمٚمٕمٚمؿ اًمٙمتؿ هذا ُمثؾ ُمـ وًمف  ،ش707»

 ُمـش 14» رىمؿ آؾمتدراك اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم وم٤مٟمٔمر  ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ُم٤م همػم ذم ذًمؽ ُمـ

 .اجلديدة اًمٓمٌٕم٦م  اًمًٚمًٚم٦م، هذه ُمـ إول اعمجٚمد

 (.77-76/ 1/ 6 اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ادتؼدم الصػ مـ ادصؾني أحد جذب مرشوعقة عدم

 معؽ لقصػ

 ومٚمٞمجٌذ شمؿ، وىمد اًمّمػ إمم أطمديمؿ اٟمتٝمك إذا[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 . وٕمٞمػش. ضمٜمٌف إمم ي٘مٞمٛمف رضمال إًمٞمف

 ًمف وم٘م٤مل وطمده، اًمّمػ ظمٚمػ صغم رضمال أن: »ُمٕمٌد سمـ واسمّم٦م قمـ قمـ وروي

ش. صالشمؽ أقمد! ُمٕمؽ؟ صغم رضمال ضمذسم٧م أو اًمّمػ، ذم دظمٚم٧م أٓ: »ط اًمٜمٌل

 (. ضمدا وٕمٞمػ)
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 اًم٘مقل طمٞمٜمئذ يّمح ومال احلدي٨م وٕمػ صم٧ٌم إذا: (فائدة[: )اإلمام قال]

 صحٞمح، ٟمص سمدون شمنميع ٕنف ُمٕمف، ًمٞمّمػ اًمّمػ ُمـ اًمرضمؾ ضمذب سمٛمنموقمٞم٦م

 وصالشمف وطمده، صغم وإٓ أُمٙمـ إذا اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن اًمقاضم٥م سمؾ جيقز، ٓ وهذا

 حمٛمقل سم٤مإلقم٤مدة إُمر وطمدي٨م  ،شوؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗمس اهلل يٙمٚمػ ٓ» ٕنف صحٞمح٦م،

 جيد مل إذا وأُم٤م اًمٗمرج وؾمد اًمّمػ ذم اإلٟمْممم وهق اًمقاضم٥م ذم ىمٍم إذا ُم٤م قمغم

 وهذا احل٤مًم٦م، هذه ذم سم٤مًمٌٓمالن صالشمف قمغم ُيٙمؿ أن يٕم٘مؾ ومال سمٛم٘مٍم، ومٚمٞمس ومرضم٦م،

 صالة وشمّمحش: »30 ص» آظمتٞم٤مرات ذم وم٘م٤مل شمٞمٛمٞم٦م، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اظمتٞم٤مر هق

 ي٘مػ أن وم٤مٕومْمؾ اًمّمػ، ظمٚمػ ُمقىمٗم٤م إٓ جيد مل وإذا احلٜمٗمٞم٦م، وىم٤مًمف ًمٕمذر، اًمٗمذ

 يم٤من وم٢من اعمجذوب، ذم اًمتٍمف ُمـ اجلذب ذم ح٤م يّم٤مومف، ُمـ جيذب وٓ وطمده

 أو ومرضم٦م، سم٘م٤مء ُمع آصٓمٗم٤مف وًمٚمٛمجذوب؟ ًمف أومْمؾ وم٠مهيم يٓمٞمٕمف، اعمجذوب

 أومْمؾ وم٠مهيم ومرضم٦م، اًمّمػ وذم اصمٜم٤من، طمي ًمق ويمذًمؽ وطمده؟ اعمت٠مظمر وىمقف

 سم٘م٤مء ُمع آصٓمٗم٤مف اًمراضمح أظمر؟ ويٜمٗمرد اًمٗمرضم٦م، أطمدمه٤م أوؾمد مجٞمٕم٤م وىمقومٝمم

 ؾمد يٙمقن يمٞمػ: ىمٚم٧مش. واضم٥م وآصٓمٗم٤مف ُمًتح٥م، اًمٗمرضم٦م ؾمد ٕن اًمٗمرضم٦م،

 صٗم٤م وصؾ ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ي٘مقل ط اهلل ورؾمقل وم٘مط، ُمًتح٤ٌم اًمٗمرج

 وإٓ أُمٙمـ، ُم٤م واضم٥م اًمٗمرج ؾمد أن وم٤محلؼش  اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف

 .أقمٚمؿ واهلل. ؾمٌؼ ح٤م وطمده وىمػ

 (.404-400/ 0/ اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اجلامعة صالة دم والصبقان والغؾامن الـساء صػ مقضع

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 اًمرضم٤مل جيٛمؾ ط اهلل رؾمقل يم٤من: اًمرضم٤مل ُمـ واًمٜم٤ًمء اًمّمٌٞم٤من ُمقىمػ: »ىمقًمف

 ش.داود وأبق أمحد رواه. اًمٖمٚممن ظمٚمػ واًمٜم٤ًمء ظمٚمٗمٝمؿ واًمٖمٚممن اًمٖمٚممن ىمدام

 صػ وذم. ُمرة همػم ؾمٌؼ يمم وٕمٞمػ وهق ؿمٝمر ومٞمف وٕمٞمػ وإؾمٜم٤مدمه٤م: ىمٚم٧م
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 ومٚمؿ وراءهؿ اًمّمٌٞم٤من ضمٕمؾ وأُم٤م صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م اًمرضم٤مل وراء ًمقطمدهؿ اًمٜم٤ًمء

 ُمع اًمّمٌٞم٤من وىمقف ُمـ سم٠مؾم٤م أرى ومال طمج٦م سمف شم٘مقم وٓ احلدي٨م هذا ؾمقى ومٞمف أضمد

   .ذًمؽ ذم طمج٦م ط وراءه أنس ُمع اًمٞمتٞمؿ وصالة ُمتًع اًمّمػ ذم يم٤من إذا اًمرضم٤مل

 ([083) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

 اخلؾػ دم الغؾامن صػ حديث ثبقت عدم

:  إؿمٕمرى ُم٤مًمؽ أبق ىم٤مل: ىم٤مل همٜمْؿ سمـ اًمرمحـ قمٌد قمـ طمْقؿم٥م سمـ ؿمٝمر قمـ

 اًمِٖمْٚممن وصػ اًمرضم٤مل، ومّمػ اًمّمالة، وم٠مىم٤مم: ىم٤مل ط اًمٜمٌل سمّمالة أطمدصمٙمؿ أٓ

 ٓ: إقمغم قمٌد ىم٤مل -صالة هٙمذا:  »ىم٤مل صمؿ صالشمف، ومذيمر هبؿ، صغم صمؿ ظمٚمٗمٝمؿ،

 وٕمٞمػ: طمقؿم٥م سمـ ؿمٝمر ٕن وٕمٞمػ: إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش.  »ُأُمتل -:ىم٤مل إٓ أطمًٌف

 هلذا أضمد ًمٕمكمِّ  يمثػماً: اًمًٜم٦م يمت٥م ومتِم٧م وىمد ذًمؽ:ش.  أوه٤مُمف ويمثرة طمٗمٔمف ًمًقء

 ذم سمؾ!  أوومؼ ومٚمؿ أظمر: اًمٙمت٤مب إمم هٜم٤م ُمـ سمف أن٘مٚمف ؿم٤مهداً  أو ُمت٤مسمٕم٤مً  احلدي٨م

 .ط اًمٜمٌل وراء واطمداً  صٗم٤مً  وىمٗم٤م يتٞممً  وهمالُم٤مً  أن٤ًمً  أنش: اًمّمحٞمحلم»

ة ًمٞمس اًمّمٌل أن يدل ومٝمذا  ًمف سمؾ اًمرضم٤مل، وراء -وطمده٤م وًمق -وىمقومٝم٤م ذم يم٤معمرأ

 .اًمرضمؾ ُمع ي٘مػ أن

 مل وًمق واطمدًا، صٗم٤مً  اًمّمٌٞم٤من ي٘مػ أن يًـ ومٝمؾ واًمّمٌٞم٤من: اًمرضم٤مل يمثر إذا أُم٤م

 ومل اًم٤ٌمب، طمدي٨م صمٌقت قمغم يتقىمػ ومٝمذا! يت٘مدُمٝمؿ؟ اًمذي اًمرضم٤مل صػ يٙمُٛمْؾ 

 .أقمٚمؿ واهلل. -قمروم٧م يمم -يث٧ٌم

 (047/ 9 داود أيب ؾمٜمـ وٕمٞمػ) 
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007 

 الصػ دم الصبقان تلخر

 اًمٙم٤ٌمر اإلظمقة أطمد رأج٧م.. اًمّمالة قمغم إىم٤ٌمًمٜم٤م ذم وٟمحـ رأج٧م ىمد ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ذم اًمنمع طمٙمؿ ومم يمٌػماً، أظم٤مً  وُيَ٘مّدم همالُم٤ًم، أو صٌٞم٤مً  ي١مظمر

 أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هٜم٤مك اعمت٘مدُم٦م، إضمقسم٦م سمٌٕمض صٚم٦م ًمف اجلقاب اًمِمٞمخ:

 صمؿ ظمٚمٗمٝمؿ، ُمـ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل ىَمّدم ُيَّمكّم، ىم٤مم إذا يم٤من: ط اًمٜمٌل أن داود

 ُمـ وٕمػ ومٞمف رضمؾ وهذا طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا ًمٙمـ اًمٜم٤ًمء،

ٌَؾ  احلدي٨م هذا شمٓم٤مسمؼ اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمٝم٤م ضمرى اًمتل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ًمٙمـ طمٗمٔمف، ىِم

 قمٛمٚمٞم٤ًم، شُمَٗمّّمؾ اًمتل احلديثٞم٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ٟمجد أن ٟمٕمدم ٓ صمؿ إؾمٜم٤مده، اًمْمٕمٞمػ

 ًمَِٞمٚمَٞمٜمل: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م قمٛمٚمٞم٤مً  شمٓمٌٞم٘م٤مً  أو

 أهنؿ يٗمٝمؿ أطمد ٓ اًمّمٖم٤مر اًمّمٌٞم٦م أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤مش واًمٜمٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ

 اًمرضم٤مل احلدي٨م هذا يِمٛمؾ ٓ سمؾش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا : »احلدي٨م هذا يِمٛمٚمٝمؿ ممـ

 احلدي٨م ومٝمذا أظمريـ، قمغم وقم٘مٚمٝمؿ ووم٘مٝمٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ ُمتٛمٞمزيـ يٙمقٟمقا  مل إذا اًمٙم٤ٌمر،

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ًمٜم٤م رواه اًمذي اًمتّمٜمٞمػ ذًمؽ إمم ىَمِقّي  شمٚمٛمٞمح ومٞمف

ٌَّؼ صمؿ : سمف أقمٜمل وومْمٚمٝمؿ، سمٕمٚمٛمٝمؿ اعمٕمرووملم إصح٤مب أطمد احلدي٨م هذا ـَم

م يقُم٤ًم، اًمّمالة ُأىِمٞمٛم٧م طمٞم٨م -قمٜمف اهلل ريض- يمٕم٥م سمـ ُأيَب   إول، اًمّمػ إمم ومت٘مدَّ

ره -مت٤مُم٤مً  اًمٚمٗمظ أذيمر أقمد مل- همالُم٤مً  أو هٜم٤مك يم٤من صٌٞم٤مً  وَأظّمر ٥م أظمَّ  ٟمٗمًف وَٟمّمَّ

م ويم٠منف اًمٖمالم، هذا إمم اًمتٗم٧م اًمّمالة وسمٕمد ُمٙم٤مٟمف،  ُمٕمف، ومٕمؾ قمم قمذراً  إًمٞمف ُيَ٘مدِّ

 إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمِٞمَٚمَِٞمٜمل: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل أن: »احلدي٨م هذا ًمف وروى

 سمحدي٨م ائتمراً  ومٕمٚم٧م ُم٤م ومٕمٚم٧م وأن٤م ه١مٓء، ُمـ ًم٧ًَم  أن٧م: ًمٚمٖمالم ومٞم٘مقلش واًمٜم ٝمك

 .ط اهلل رؾمقل

 .اًم١ًمال ضمقاب هق ومٝمذا

 ؾم٤مسم٘م٤ًم؟ هذا خي٤مًمػ ومْمٞمٚمتٙمؿ رأي يم٤من هؾ ُمداظمٚم٦م:
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: ؾمقري٤م ذم ي٘مقًمقن يمم ٟمحـ ؾمٝمؾ، اخلٓم٥م وًمٙمـ رأجل، اظمتٚمػ أنف أذيمر ٓ اًمِمٞمخ:

 جيٛمد، ٓ واعمًٚمؿ وأظمرى، ؾم٤مقم٦م سملم ُم٤م خيتٚمػ ىمد اًم٤ًمقم٦م، هذه ذم قمٚمٛمٜم٤م هذا اًمٞمقم، أوٓ

 ـم٤محل٤مً، ومٞمّمػم ص٤محل٤مً  يٙمقن وىمد ص٤محل٤ًم، ومٞمّمػم ـم٤محل٤مً  يٙمقن ىمد ويتٌدل، يتٖمػم هق وإٟمم

 اهلل ريض- اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ ضم٤مء ويمم هيٛمٜم٤م، ومم يم٤من ُم٤مذا أُم٤م ظمػم، إمم يتٖمػم أن اعمٝمؿ

 همػم ضمقاسمؽ يم٤من اًم٘م٤مسمؾ سم٤مًمٕم٤مم أن٧م: ًمف وم٘مٞمؾ ومًئؾ إرث ُم٠ًمخ٦م قمـ ؾمئؾ أنف -قمٜمف شمٕم٤ممم

 .أن ٟم٘مقل ُم٤م قمغم وهذا ىمٚمٜم٤م، ُم٤م قمغم ذاك: ىم٤مل هذا،

 ُمٜمٗمّمؾ صػ ذم اًمّمٌٞم٤من ٟمجٕمؾ هؾ -اهلل ؿم٤مء إن- ًمٚمٗم٤مئدة شمتٛم٦م ُمداظمٚم٦م:

 إول؟ اًمّمػ يٙمتٛمؾ مل وإن أن،

 يم٤من إذا: أىمقل أن٤م إُمر، قمٚمٞمؽ اؿمتٌف أن أن٧م اًمذي هذا يٛمٙمـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة هذه اًمٕمِم٤مء، صالة أو اًمٗمجر، صالة ُمثؾ ذم ظم٤مص٦م قمريض ُمًجد هٜم٤مك

 ومج٤مء -قم٤مدةً – إول اًمّمػ يٙمتٛمؾ ٓ اعمٜم٤موم٘ملم، قمغم اًمّمالة أث٘مؾ هل اًمتل وشمٚمؽ

ٌِْٕمدون ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف ٟم١مظمرهؿ: ٓ إول اًمّمػ ذم واصٓمّٗمقا  اًمّمٌٞم٦م سمٕمض  ُي

 هذا ومٞم١َُمظّمرون، صٗمقف هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م إول، اًمّمػ وهق ُمٜمزًمتٝمؿ، قمـ اًمرضم٤مل

 .رأجل هق يزال وٓ يم٤من

 (22: 04: 76/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 (  22: 09: 26/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 

 لؾسـة ادخالػ اإلمام متابعة

 يم٤من، وًمق طمتك رء، يمؾ ذم ٟمقاوم٘مف ومٝمؾ اعمتٌّٕم٦م، اعمذاه٥م أطمد ُمـ اإلُم٤مم اًم٤ًمئؾ:

 اإلؾمدال؟ ذم أجْم٤م وم٠مت٤مسمع اح٤مًمٙمٞم٦م، قمٜمد اإلؾمدال ُمثؾ ٟمص، ومٞمٝم٤م ُم٤م أنف أرى اعم٠ًمخ٦م

 يٙمقن أن أو قم٤مح٤م، يٙمقن أن إُم٤م اإلُم٤مم اإلُم٤مم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ هذا: اًمِمٞمخ

ًدا، يٙمقن أن أو ُُمّتٌٕم٤م،  يٛمٙمـ -ًم١ًماًمؽ ٟمرضمع- إُم٤م اًمثالصم٦م، إصٜم٤مف هذه صمؿ ُُمَ٘مٚمِّ

 ٓ ه١مٓء هل٤م، يٜمّم٤مقمقا  مل صمؿ هلؿ، وشمٌّٞمٜم٧م قمٚمٞمٝمؿ، احلج٦م أىمٞمٛم٧م احلج٦م، إىم٤مُم٦م إول



   طمٙم٤مُمفيمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 يمالم ًمٜم٤م ًمٞمس ٟمحـ هذا إذاً  إُم٤مُمف، ُمذه٥م ومٛمذهٌف قم٤مح٤م، ًمٞمس اعم٘مٚمد ٕن هلؿ، طمرُم٦م

 اؾمتٕمداد قمٜمده ذم: يٕمٜمل ُمٜمف، أرىمك هق اًمذي اًمت٤مسمع، قمٚمٛمف ُمـ َيتٌَّع إٟمم ٕنف ُمٕمف،

 .آظمره... إمم إًمٞمف ي٘مدم مم٤م دًمٞمالً  -ُمثال– ًمٞمٗمٝمؿ

 ٟم٘مٞمؿ ٓ ٟمحـ -أجْم٤م– اًمًٜم٦م هلذه خيْمع مل صمؿ اًمًٜم٦م، قمغم اًمدال اًمدًمٞمؾ وَمِٝمؿ وم٢مذا 

 .قم٤ممل أنف: أي وُمٕمٜمًك، اؾمًم  اإلُم٤مم إمم ٟمّمؾ طمتك وهٙمذا وزٟم٤م، ًمف

 اًمقوع هذا سم٠من رضمؾ ي٘متٜمع ٓ ىمد -ُمثال– اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم ذم اًمقوع ُم٠ًمخ٦م: ُمثؾ 

 اًمِمٞمخ رأؾمٝمؿ وقمغم ُمِم٤مخيٝمؿ، ُمـ يمثػم ُمثؾ ؾمٜم٦م سم٠منف آظمر ي٘متٜمع وىمد ُمثكم، ؾمٜم٦م هق

 ظمٚمٗمف صٚمٞم٧م رُمْم٤من ذم اًمٓم٤مئػ، ذم زرشمف ُمرة آظمر أذيمر وأن٤م -اهلل طمٗمٔمف- سم٤مز اسمـ

 رأجل، ظمالف هذا أنف ُمع وم٘مٌْم٧م ٟمًٞم٧م واهلل -اًمّمٌح أو أفمـ ومٞمم- اًمٕمِم٤مء صالة

ه، يّتٌع ٓ وم٤موؾ قم٤ممل رضمؾ اًمرضمؾ أن أرى ًمٙمٜمل – وم٠مضمد ًمف، سمدا اًمذي وهذا هقا

 ذم ُمٜمًك ذم ُيَّمكمِّ  قمثمن يم٤من طمٞمٜمم قمٗم٤من، اسمـ قمثمن ُمع ُمًٕمقد يم٤مسمـ ٟمٗمز -طمٞمٜمئذ

 اًمٕم٤مروملم أصح٤مسمف سمٕمض ًمف ومٞم٘مقل شم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد ويّمكم شم٤مُم٤ًم، احل٩م

 ومٝمذا ذ، اخلالف ذ، اخلالف: ومٞم٘مقل شُمتِؿ، أن٧م ومٙمٞمػ اًم٘مٍم، اًمًٜم٦م إن سمرأجف

 .ؾم٠مخ٧م  قمّم  ضمقايب

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 أهؾ اإلظمقان سمٕمض أظمل ي٤م يم٤من إذا: وم٢مذاً  -اهلل ؿم٤مء إن- وإي٤مك اًمِمٞمخ: 

 ًمٞمس هذا سم٤مز اسمـ ُمثال أو ُمثكم، ؿمخص خي٤مًمٗمقن ىمد ًمٚمًٚمػ اعمتٌٕملم أو احلدي٨م،

 .قمٚمٞمف احلج٦م ُأىِمٞمٛم٧م وم٘مد اًمٕمٚمؿ سمٚمٖمف ومٛمـ اًمٕمٚمؿ، هق اعمٕمٞم٤مر ُمٕمٞم٤مر،

 إذا: اطم٦مآؾمؽم ضمٚم٦ًم قمـ اًمٗمت٤موى ذم شَمَٙمّٚمؿ -اهلل رمحف- اإلؾمالم ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

ر: ىم٤مل جيٚمًٝم٤م، ٓ اإلُم٤مم يم٤من  .اًمًالم قمـ يم٤مًمت٠مظم 

  يٕمٜمل؟ يمٞمػ، اًمًالم، قمـ يم٤مًمت٠مظمر اًمِمٞمخ:

 اًمٜم٤مس سمٕمض: ومٛمثال اإلُم٤مم، قمـ سمًٞمٓم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  شم٠مظمرت ًمق: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف
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 .اإلؾمالم ؿمٞمخ يمالم هذا...يت٠مظمر

 اخلالومٞم٦م؟ اعم٤ًمئؾ ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م ي٘مقل أنف اًمٗمت٤موى، ذم ىمرأت هؾ اًمِمٞمخ:

 .هذا ذيمر اًم٤ًمئؾ:

 واًمٗمرع؟ إصؾ سملم اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ اًمِمٞمخ:

 .اًمٗمرع قمغم إصؾ ىمدم اًم٤ًمئؾ:

 اًمٗمت٤موى وهق ؿمٞمئ٤م، ُيالطمٔمقا  أن: اًمٕمٚمؿ ـمالب قمغم يٜمٌٖمل صمؿ هق، هذا اًمِمٞمخ:

 طم٘مٞم٘م٦مً  -مت٤مُم٤م– ُمٕمل شمًتحيوا ؿمؽ ٓ شمٞمٛمٞم٦م، ٓسمـ اًمٗمت٤موى ُمٛمقع ذم اعمذيمقرة

 قمنمات ُمٛمقع هل اًمٗمت٤موى هذه أن ذهٜمٞم٦م، ىم٤مئٛم٦م طم٘مٞم٘م٦م دمٕمٚمقهن٤م ُم٤م ًمٙمـ زُمٜمٞم٦ًم،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ طمٞم٤مة ُمـ اًمًٜملم

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ي٘مع اًمذي هذا سم٠من يذيمره، ُم٤م سمٜمٗمًف يِمٕمر اًم٘مقي اًمٕمٚمؿ وـم٤مًم٥م ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .سمٙمثػم ُمٜمف أقمٚمؿ هؿ ممـ ىمٌٚمف، عمـ وىمع ىمد ًمف

 ودراؾمتف قمٚمٛمف سمُِرىمِّل اًمٕم٤ممل رأي يتٓمقر ٟمٗمز، قمـ أن أتٙمٚمؿ وأن٤م: أي 

 ذم يمثػًما  ُمٜمل ي٘مع يمم مت٤مُم٤م، رأجف يتٖمػم صمؿ ُم٣م، ومٞمم رأي ًمف يٙمقن وم٘مد وُمٓم٤مًمٕم٤مشمف،

 .اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ سمٕمض ذم وىمٚمٞماًل  وشمْمٕمٞمٗم٤م، شمّمحٞمح٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض

ح٧م يمٜم٧ُم ش سمآُملم» اعم٘متدي ضَمْٝمر -آٟمٗم٤م– ومٞمٝم٤م يمٜم٤م اًمتل اعم٠ًمخ٦م   ُمٜمذ- ىمديم َرضمَّ

ر، -ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق  جيٝمرون اعم٘متديـ أن: ؾمٜملم سمْمع ُمٜمذ أظمػًما  زم سمدا صمؿ اإلها

 اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم يم٤من هٜم٤م ُمـ رأي، قمغم يث٧ٌم ٓ يتٓمقر، وم٤مإلٟم٤ًمن اإلُم٤مم، ُمع

 اًمًٜم٦م إلُم٤مم سمؾ طمٜمٞمٗم٦م، ٕيب يم٤من هٜم٤م وُمـ ضمديد، وُمذه٥م ىمديؿ، ُمذه٥م: ُمذه٤ٌمن

 يمم ُمتٜم٤مىمض أنف يٕمٜمل ٓ هذا اًمقاطمدة، اعم٠ًمخ٦م ذم إىمقال ُمـ  قمديًدا أمحد، اإلُم٤مم

 خيجؾ ٓ صمؿ اًمٕمٚمؿ، ذم ويت٘مدم اًمٕمٚمؿ، ذم َيؽَمىمك أنف: يٕمٜمل وإٟمم اجلٝمٚم٦م، سمٕمض يزقمؿ

 هذا هٙمذا، ي٘مقل وص٤مر هٙمذا، ي٘مقل اًمِمٞمخ يم٤من -اهللو– ي٘مقًمقا  أن اًمٜم٤مس ُمـ



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .إطمؼ هق احلؼ اشّم٤ٌمع أن يٕمرف ٕنف: خيجؾ ٓ ضم٤مهؾ،

َتٜمَْٙمرا  ًمٞمس ومت٤مواه، ذم شمٞمٛمٞم٦م وم٤مسمـ  ًْ  أن ومْمال ُمتٜم٤مىمْملم، ىمقًملم ومٞمٝم٤م دمد أن أبًدا ُُم

 ًمف ومتقى ىمرأتؿ يمٜمتؿ إذا أدري ُم٤م وهٙمذا، خمتٚمٗم٤من، ًمٙمٜمٝمم ُمت٘م٤مرسملم ىمقًملم دمد

ز، وأنف اًمًالم قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل اًمتقؾمؾ ؾم١مال قمـ سمجقاب  اًمٗمتقى؟ هذه ىمرأتؿ جُيَقِّ

 .ىمرأَت٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .يمت٤مب ذم اًمٗمت٤موى، ذم ُمقضمقدة اًم٤ًمئؾ:

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـش واًمقؾمٞمٚم٦م اًمتقؾمؾ ذم ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» يٜم٤مىمض هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٌمء هذا قمغم رد اعمخٓمقـم٤مت، قمغم ـُمٌِع ذًمؽ سمٕمد ضمديد يمت٤مب ًمف ذم اًم٤ًمئؾ:

: أىمقل ىمّمدي وم٠من٤م اًمٗمت٤موى، ٟمٗمس ذم ُمقضمقدةش ضمٚمٞمٚم٦م ىم٤مقمدة» ًمؽ أىمقل اًمِمٞمخ:

 ذم ُذيمر ُم٤م ُمرد: إذاً  ٟم٘مقل ومال اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ٟمِم٠متف أول ُم٣م، ومٞمم ًمف رأي يم٤من هذا إن

 رأجف يٙمقن وممٙمـ قمٚمٞمف، وُم٤مت رأجف هذا يٙمقن يٛمٙمـ رأجف، هذا أن شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ومت٤موى

 اعمرضمقح ُمـ اًمراضمح ُمٕمروم٦م ذم ضمدا يٗمٞمدٟم٤م هذا وهٙمذا، همػمه، إمم قمٜمف طم٤مد صمؿ ىمديم

 اعم٘متدي أن -ًمٖمػمه أره مل وهذا-: ي٘مقل ومت٤مواه ذم أن ضَمّٞمًدا أذيمر وأن٤م إئٛم٦م، أىمقل ُمـ

 وم٢من قمٚمٞمٝم٤م، ٟمٔمري وىمع ُم٤م اجلزئٞم٦م هذه اًمٕمٚممء، ومٞمف اظمتٚمػ ومٞمم اإلُم٤مم ُيَت٤مسمع أن قمٚمٞمف

د أن ىمٌؾ يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمذا -آٟمٗم٤م– ىمٞمؾ يمم اًمٜم٘مؾ صح  أن وىمٌؾ اًم٘م٤مقمدة، شمٚمؽ ُيَ٘مٕمِّ

 يمؾ ويمم: يٕمٜمل أنتؿ، يمم سم٤مًمًٜم٦م ي٠ميت إٟمف: ي٘مقل أن إصؾ ومٝمق إصؾ، ذًمؽ يْمع

 إصؾ هذا أن ًمف شمٌلم  ُم٤م وم٢مذا اًمًٜم٦م، قمغم يث٧ٌم اإلٟم٤ًمن إصؾ، هٙمذا... اًمٜم٤مس

 -قمٜمف اهلل ريض- قمٗم٤من اسمـ قمثمن إُم٤مُم٦م  ُمع ُمًٕمقد اسمـ ومٕمؾ يمم قمٜمف، اخلروج يٜمٌٖمل

 .ًمألصؾ شمٌٕم٤م اًمٗمرع ذم اًمرأي يتٖمػّم  طمٞمٜمئذ

 ( 22: 16: 22/ 779/واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم الرجال صػقف مع الصبقان اصطػاف حؽؿ

  اًمّمالة؟ ذم اًمرضم٤مل صٗمقف ُمع اًمّمٌٞم٤من اصٓمٗم٤مف طمٙمؿ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 .ذًمؽ قمـ َيٜمَْٝمك ٟمص يقضمد ٓ ٕنف طمرضم٤ًم: ذًمؽ ذم ٟمجد ُم٤م اًمِمٞمخ:

ُمر ذم ُم٤م يمؾ   سمٜم٧م أؾممء رواي٦م ُمـ طمديث٤ًم، أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم أنف: ٕا

 .وم٤مًمٜم٤ًمء وم٤مًمّمٌٞم٤من، اًمرضم٤مل، ط اًمرؾمقل قمٝمد ذم شُمَرشم٥َّم يم٤مٟم٧م اًمّمٗمقف أن: سمٙمر أيب

 وٕمٞمػ وهق طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر اؾمٛمف رضمؾ إؾمٜم٤مده ذم احلدي٨م هذا ًمٙمـ 

 .طمٗمٔمف ًمًقء

 .احلدي٨م هذا سمف ضم٤مء اًمذي واًمؽمشمٞم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا ًمتٌٜمل سم٤معمُْٚمِزم هق ًمٞمس 

  إمم يِمػم ُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم هٜم٤مك أنف إٓ 
ٍ
 ىمقًمف وهق أٓ ومٞمف، ضم٤مء مم٤م رء

ٌِّؼ وىمد ،شواًمٜمُٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: اًمًالم قمٚمٞمف  ُمـ احلدي٨م هذا ـُم

 أىمٞمٛم٧م وىمد يقُم٤مً  ضم٤مء قمٜمف اهلل ريض- يمٕم٥م سمـ ُأيَبّ  أنّ  سمحٞم٨م اًمًٚمػ، سمٕمض

رَ  اًمّمالة،  ًمٙمـ اًمِم٤مب، اٟمزقم٩م ـمٌٕم٤مً  ،-ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ًمٕمٚمف- اإلُم٤مم، ظمٚمػ ُمـ رضمالً  وم٠مظمَّ

ح ُم٤م هق  إن: ًمف وىم٤مل إًمٞمف، اًمتٗم٧م اًمّمالة سمٕمد اًمّمالة، سمٕمد إٓ إُمر أول ذم ًمف َووَّ

 إطمالم أوزم همػم ومت٠مظمػم ،شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمق ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: ًمٜم٤م ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 .سمف ُم٘مٓمقع أُمر هذا اإلُم٤مم، وراء اًمّمػ قمـ واًمٜم ٝمك،

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذاك إٓ -ىمٚمٜم٤م يمم- قمٜمدٟم٤م ًمٞمس اًمّمٗمقف، ًمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ 

 أو -ُمثالً – إول اًمّمػ ذم إـمٗم٤مل َصػِّ  وراء ُمـ يؽمشم٥م يم٤من إذا: ًمٙمـ 

 ذم ي٘مػ صٖمػم ـمٗمؾ ي٠ميت إطمٞم٤من، سمٕمض ذم واىمع وهذا اإلظمالل، ُمـ رء اًمث٤مين

 اًمّمالة ومٞمْمّٞمع سمٚمٌٚمتف، قمٚمٞمف شمتًٚمط ُم٤م هقم٤من رضمؾ، اعمٙم٤من هذا ومُٞمْحَرم اًمّمػ،

 .ويٚمٕم٥م ويٕم٨ٌم وخيرج

 أو  اًمتٜمٔمٞمؿ، ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م يمذا، وسم٘م٤مءه٤م اًمّمٗمقف اؾمت٘م٤مُم٦م ومن أضمؾ ومٛمـ
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 ًمٚمحدي٨م ًمٞمس طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر طمدي٨م ذم ُم٤م اًمتزام ُمـ ُم٤مٟمع ذم ُم٤م: أووح سمٛمٕمٜمك

 ًمٙمـ هب٤م، اإلظمالل وقمدم اًمّمٗمقف، شمٜمٔمٞمؿ سم٤مب ُمـ وإٟمم -صم٤مسم٧م همػم طمدي٨م ٕنف-

ره: أن يٛمٙمـ هذا دائمً  ُمش  ذم إول اًمّمػ -ُمثالً – اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ٕنف ُٟمَّمقِّ

 ُم٤مٟمع، ذم ُم٤م صٌٞم٤مٌن، يُمٚمَّف اًمٗمراغ أو اًمٗمراغ، هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ُمأل وم٤مذا يتؿ، ٓ اًمٗمجر صالة

 .اًمّمػ ذم ًمٚمرضم٤مل أُم٤ميمـ ُيَٕمٓمِّٚمقا  راح ُم٤م ٕنف

 اًمذي اإلُم٤مم إمم شمٕمقد -اعم٠ًمخ٦م ذم رأي إًمٞمف يٜمتٝمل ومٞمم- احل٘مٞم٘م٦م ذم اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 أـمٗم٤مًٓ  وضمد إذا ُيَرشمٌِّٝمؿ، ومٝمق ىمٚم٦م، وإٓ يُمثر ظمٚمٗمف، ُمـ وسم٤معمّمٚملم سمزسم٤مئٜمف، أقمرف هق

 إُم٤ميمـ هذه حتتؾ اًمرضم٤مل ممٙمـ أنف فمٜمف قمغم يٖمٚم٥م أُم٤ميمـ حمتٚملم -ُمثالً –

رهؿ، م ُُمَٙمّٚمٗملم ومٚمًٜم٤م ذًمؽ، ُمـ رء يٙمـ مل إذا أُم٤م ومٚمٞم١مظمِّ  اًمتٜمٔمٞمؿ، هبذا سم٤مًٓمتزا

 ٟمٔم٤مم ومذًمؽ سم٤مًمٜم٤ًمء، اخل٤مص اًمث٤مًم٨م اًمّمػ سمخالف طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر سمف ضم٤مء اًمذي

ه٤م َأَوهُل٤م، اًمرضم٤مل صٗمقف ظمػم»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمًتٛمر،  آظمُره٤م، وَذ 

ه٤م آظمره٤م، اًمٜم٤ًمء صٗمقف وظمػم   .شأوهل٤م وَذ 

 أن هلـ جيقز ومال رضمالن، اإلُم٤مم وراء يم٤من وًمق يت٠مظمرن، أن ُمـ سمد ٓ اًمٜم٤ًمء: إذاً 

 اًمذي اًمتحديد، هذا ُمثؾ ومٞمف ومٚمٞمس اًمّمٌٞم٤من أُم٤م اًمٗمراغ، هلذا ُمألً  وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً  ي٘مٗمـ

 هل٤م ُيْقَوع وٓ اًمقاىمع، طمدود قمغم شُمٕم٤مًم٩م ُم٠ًمختٝمؿ، ومتٌ٘مك اًمٜم٤ًمء، سمخّمقص ضم٤مء

  .صم٤مسم٧م ٟمٔم٤مم

  .شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمقا  ًَمِٞمٚمِٞمٜمِّل أو ًَمِٞمٚمٜمِل» شمٕمريػ اًم٤ًمئؾ:

  .يمالمه٤م اًمِمٞمخ:

  اًمٕم٘مؾ؟ ويممل اًمٗمٓمٜم٦م مت٤مم ُمـ هق أو سمٚمغ، ُمـ هق هؾش واًمٜمٝمك إطمالم أوزم» اًم٤ًمئؾ:

  .ذيمرت ُم٤م زايد سمٚمقغ، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

  .ذيمرت ُم٤م زايد اًم٤ًمئؾ:

  .ذط اًمٌٚمقغ يٕمٜمل اًمٕم٘مؾ، يممل ذيمرت اًمكم ؿمقف، اًمِمٞمخ:
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  اًمٌٚمقغ؟ ذط اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 سمٕمد، اًمٌٚمقغ ٟمٗمًف ذم جيد مل وًمٙمٜمف ممٞمز، ـم٤مًم٥م -ُمثالً – شمتقومر هٜم٤مك أم اًم٤ًمئؾ:

  ًمف؟ طمٚمؿ هذا ومٝمؾ اًم٤ٌمًمغ؟ يٗمٝمٛمف ٓ ُم٤م اًمديـ، أُمر ُمـ ويٗمٝمؿ يٕم٘مؾ وًمٙمٜمف

 واًمٕمٜم٤مي٦م واًمذيم٤مء احلٚمؿ زائد سم٤مًمغ: ىمٚم٧م إن سمد ٓ واجلقاب ؾم١ماًمؽ، أقمد اًمِمٞمخ:

  .ذًمؽ وٟمحق وُمٕمرومتٝم٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، واًمت٘م٤مط سم٤مًمّمالة،

  اًم٤ًمسمٕم٦م؟ دون وهق اعمًٚمٛملم، َأمَّ  اًمذي سم٤مًمٖمالم اًم٤ًمئؾ:

  .صحٞمح اًمِمٞمخ:

  ظمٚمٗمف؟ َُمـ ظمٚمٗمف ويم٤من اًم٤ًمسمٕم٦م، ذم هق أو اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕملم؟ ؾمـ ذم يٙمقن أن اإلُم٤مم، ذم قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م ٟمص قمٜمدٟم٤م هؾ طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

  .شواًمٜم ٝمك إطمالم أوًمقا  ُمٜمٙمؿ ًمَِٞمٚمَِٞمٜمِّل»: ٟمص قمٜمدٟم٤م هٜم٤م ًمٙمـ ٓ،: اجلقاب

  يٕمٜمل؟ ٟمٕمرومٝم٤م، ذًمؽ، ذم طِمَٙمٛم٦م ُمـ هؾ اًم٤ًمئؾ:

 أقممل اًمت٘م٤مط: وهل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف أذت يمم وهق واوح٦ٌم، طِمَٙمٛم٦م هذه اًمِمٞمخ:

  .ذًمؽ سملم وُم٤م وؾمجقده، ريمققمف ويمٞمٗمٞم٦م اإلُم٤مم، ىمراءة واًمت٘م٤مط اًمّمالة،

  .ظمٚمٗمف عمـ ىمدوة اإلُم٤مم اًم٤ًمئؾ:

  .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

  ُمت٠مظمراً؟ رضمؾ ضم٤مء إن اًمّمٌل، شم٠مظمػم جيقز هؾ اًم٤ًمئؾ:

ض أن سمدون اًمث٤مين، اًمّمػ إمم جيقز اًمِمٞمخ:   .يٕمٜمل سمرومؼ، ًمٚمٗم٤ًمد، اًمٓمٗمؾ صالة ُيَٕمرِّ

  إـمٗم٤مل؟ صػ ُمع أم اًمرضم٤مل، صػ ُمع اًمٕم٘مؾ، ذاه٥م رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

  .اًمرضم٤مل صػ إصؾ، ُمع يٛمٌم اًمِمٞمخ:

 :..( 17: 37/  10/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 فرًدا يصيل أم معفؿ يصيل هؾ الثاكقة اجلامعة أدرك مـ

 ومردا؟ ُأَصكمِّ  أم ُأَصكّم، هؾ صم٤مٟمٞم٦م، شم٘م٤مم إومم، اجلمقم٦مَ  ُأْدِرك مل إن اًم٤ًمئؾ:

 َوطْمَده، اعمًجد ذم ُيَّمكم أن إُم٤م َٟمَٔمَرْيـ: ظمػم ذم هق وإٟمم صم٤مٟمٞم٦م، مج٤مقم٦م يّمكم ٓ اًمِمٞمخ:

 ٕن أومْمؾ ومذًمؽ اعمحؾ، أهؾ ُمع مج٤مقم٦مً  ومٞمف ُيَّمٚمِّـل آظمر ُمٙم٤من أو داره، إمم يذه٥م أن وإُم٤م

ُمر  أىمقال شمت٤مسمٕم٧م وسمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٝمد وذم ،ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ذًمؽ قمغم يم٤من ٕا

 وُم١مذن راشم٥م، إُم٤مم ًمف ٕن اعمًجد، ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م دمٛمٞمع يمراه٦م قمغم اًمتٜمّمٞمص ذم إئٛم٦م

 .َُمَْم٧م َُمّرات ذم سمتٗم٤مصٞمؾ هذا ذم شمٙمٚمٛمٜم٤م وىمد راشم٥م،

 :..(70: 79/  16/   واًمٜمقر اهلدى) 

 أم إول: أوىل صػ وأي الصالة، دم الصبل يصػ شـ أي دم

 الثاين؟

ول: أومم صػ وأي اًمّمالة، ذم اًمّمٌل يّمػ ؾمـ أي ذم: ي٘مقل: ُمداظمٚم٦م  اًمث٤مين؟ أم ٕا

 اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر وًمٙمـ قمٜمف، اعم١ًمول سم٤مًمًـ يٍمح ٟمص هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 اًمّمالة قمغم ُي٤مومٔمقن: أي ممٞمزيـ، يم٤مٟمقا  إذا اًمرضم٤مل ُمع ي٘مٗمقن اًمّمٌٞم٤من أن ي٘متيض

 شمراه طمٞم٨م وىمٞمٛمتٝم٤م اًمّمالة ىمدر يٕمرومقن ٓ اًمذيـ اًمّمٖم٤مر ُمـ وًمٞمًقا  اًمّمػ ذم وهؿ

 ذم ومراهم٤مً  ومٞمقضمد صٖمػم، ـمٗمؾ وًمد ٕنف إدسم٤مر: يقزم حلٔم٤مت سمٕمد صمؿ اًمّمػ ذم أن

 .جيقز ٓ وهذا ومٞمف، وظمٚمالً  اًمّمػ

 اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٕمد يٌٚمٖمقا  مل أهنؿ وًمق اًمٗمٝمؿ و اًمٕم٘مؾ ذوي ُمـ اًمّمٌٞم٤من يم٤من وم٢مذا 

 يًـ مل ط اًمٜمٌل ٕن وذًمؽ اًمرضم٤مل: ُمع اًمّمػ ذم ي٘مٗمقا  أن هلؿ يًٛمح وم٢مٟمف

 ضم٤مء يم٤من وإن ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمٜم٤مً  واًمّمٌٞم٤من سم٤مًمرضم٤مل اعمتٕمٚم٘م٦م اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم ًمٚمٛمًٚمٛملم

 صمؿ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل يّمػ يم٤من ط اًمٜمٌل أن داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هٜم٤مك
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 أُم٤م سمف، ُم٘مٓمقع صحٞمح هذا اًمرضم٤مل قمـ ًمت٠مظمرهـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٜم٤ًمء وصػ اًمٜم٤ًمء،

 ذم داود أبق يرويف واطمد طمدي٨م ومٞمف وم٢مٟمم اًمٜم٤ًمء وسملم اًمرضم٤مل سملم اًمّمٌٞم٤من صػ

 وٕمٞمػ.. احلٗمظ وٕمٞمػ رضمؾ ؾمٜمده ذم وًمٙمـ اعمًٜمد، ذم أمحد واإلُم٤مم اًمًٜمـ

 يٙمقن سمف هق وشمٗمرد ُم٤م طمدي٨م ذم وضمد إذا هذا طمقؿم٥م، سمـ ؿمٝمر اؾمٛمف اًمذايمرة

 صػ اًمًٜم٦م سم٠من ًم٘مٚمٜم٤م اًمًٜمد هبذا احلدي٨م هذا صح ًمق يّمح، ٓ وٕمٞمٗم٤مً  طمديثف

 وقمغم سمف، اًمٕمٛمؾ جير ومٚمؿ احلدي٨م هذا يّمح مل وًمٙمـ اًمٜم٤ًمء، صمؿ اًمّمٌٞم٤من صمؿ اًمرضم٤مل

 اًمٖم٤مًم٥م ذم وهؿ اعم٤ًمضمد، ُييون اًمذيـ اًمّمٌٞم٤من ذم اًمٜمٔمر إقممل ُمـ سمد ٓ هذا

 ذم وهدوئٝمؿ سم٤مؾمت٘م٤مُمتٝمؿ أو اًمرضم٤مل، ظمٚمػ ومٞمّمٗمقن اًمّمالة ذم سمٕمٌثٝمؿ يٕمرومقن

ًمف ُمـ يم٤من اًمتل اًمّمالة هذه قمغم يتٛمرٟمقا  طمتك اًمرضم٤مل ُمع ومٞمّمٗمقن اًمّمالة  قمٚمٞمف أىمقا

 واضسمقهؿ ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ ُمروا: »ىمقًمف سم٤مًمتٛمريـ واًمًالم اًمّمالة

 ش.اعمْم٤مضمع ذم سمٞمٜمٝمؿ وومرىمقا  قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م

 ه١مٓء أن ؿمؽ ٓش قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ىمٚمؿ قمٚمٞمٝمؿ جير مل ومٝمؿ ذًمؽ ُمع وًمٙمـ ممٞمزيـ، قم٤مدةً  يٙمقٟمقن اًمٕمنم أبٜم٤مء إبٜم٤مء

 اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر اًمّم٤محل٦م إقممل وقمغم اخلػم قمغم اًمتٛمريـ سم٤مب ُمـ ًمٙمـ اًمتٙمٚمٞمػ

 ُمروا: »وم٘م٤مل أفمٗم٤مرهؿ ٟمٕمقُم٦م ُمٜمذ إوٓد سمؽمسمٞم٦م يٕمٜمقا  أن وإُمٝم٤مت أسم٤مء واًمًالم

 إذا اًمٖم٤مًم٥م ومٗملش قمنم أبٜم٤مء وهؿ قمٚمٞمٝم٤م واضسمقهؿ ؾمٌع أبٜم٤مء وهؿ سم٤مًمّمالة أوٓديمؿ

 ذم وىمػ إذا اًمّمالة وآداب اًمّمالة سم٠مطمٙم٤مم وقمٚمؿ اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًـ ذم اًمقًمد يم٤من

 قمدم ُمـ ذيمرٟم٤م يمم اًمّمػ ظمٚمػ جيٕمؾ ومٝمذا وإٓ واًمًٙمقت، اهلدوء اًمتزم اًمّمػ

 يٜمٌٖمل ومٝمذا سمآداهب٤م اًمّمالة يٚمتزم وهق اًمٕم٤مذة اًمًـ سمٚمغ ُمـ أُم٤م سم٤مًمّمػ، اإلظمالل

 .اًمرضم٤مل ُمع يّمػ أن

 ُم٠ًمخ٦م ذم اًمْم٤مسمط هق هذا ومٞم١مظمر، وهلق وقم٨ٌم طمريم٤مت ذا يزال ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 .ٟمٕمؿ اًمرضم٤مل، ظمٚمػ وشم٤مرةً  اًمرضم٤مل ُمع شم٤مرةً  اًمّمٌٞم٤من أو إوٓد شمّمٗمٞمػ

 اإلُم٤مم، ظمٚمػ يّمػ هؾ اًمٌٕمض يت٤ًمءل ىمد: اًم١ًمال هذا قمغم شمٕمٚمٞم٘م٤مً : ُمداظمٚم٦م

 اًمّمػ؟ أـمراف ذم أم
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 صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك اإلُم٤مم ظمٚمػ ٕن ـمٌٕم٤ًم: اًمّمػ أـمراف ذم هق اًمِمٞمخ:

 سمـ أيب ُمرة احلدي٨م هذا ـمٌؼ وىمدش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »ط ىم٤مل

 اإلُم٤مم ظمٚمػ همالُم٤مً  ومقضمد اعمًجد دظمؾ اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم يمم قمٜمف اهلل ريض يمٕم٥م

 أنف آوٓمراب ُمـ رء أص٤مسمف أنف ٓطمظ وىمد ُمٙم٤مٟمف، ٟمٗمًف وأنزل وأظمره وم٠مظمذه

 ُأيب ًمف ىم٤مل اًمّمالة سمٕمد اإلٟم٤ًمن، هذا ُمٙم٤من ذم ُيؾ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب هذا يمٞمػ

 ومال: أيش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »ي٘مقل ط اًمٜمٌل ؾمٛمٕم٧م: ًمف ُم١ماٟم٤ًمً 

 شمٜمٗمٞمذ وإٟمم ًمؽ شمٜم٘مٞمّم٤مً  ًمٞمس هذا ومٕمٚم٧م إٟمم ٕين اًمٙمراه٦م: ُمـ رء ٟمٗمًؽ ذم يٚم٘مك

 ي٘مٗمقن وم٤مًمذيـش واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  ُمٜمٙمؿ ًمٞمٚمٞمٜمل: »اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هلذا ُمٜمل

 اعمٙم٤من هذا ُيتٚمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ اًمٙم٤ٌمر اًمرضم٤مٓت ُمـ يم٤مٟمقا  وًمق طمتك اًمّمػ وراء

 ؾمٞمتٚمزم رء اإلُم٤مم هلذا يٕمرض وم٘مد واًمٗمْمؾ، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ يم٤مٟمقا  إذا اإلُم٤مم ظمٚمػ

 يٕمرف ٓ ىمد اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ُمـ ظمٚمٗمف ىم٤مم اًمذي يم٤من وم٢مذا ُمٜم٤مسمف، يٜمقب رضمالً  ٟم٘مدم أن

 هذا ذم يمم واًمٜمٝمك إطمالم أخقا  إٓ ُيتٚمف أن يٜمٌٖمل ٓ اعمٙم٤من ومٝمذا اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة يت٘مـ

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م

 (22:27:24/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 هؾ الرجؾ بجاكب فققػت الصالة دم ادرأة تعدت إذا

 صالتف؟ تػسد

 يٕمٜمل. اهلل أظمرهـ طمٞم٨م ُمـ أظمروهـ[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

ش اًمراي٦م ٟمّم٥م» ذم اًمزيٚمٕمل احل٤مومظ ذًمؽ إمم أؿم٤مر وىمد. ُمرومققم٤م ًمف أصؾ ٓش. اًمٜم٤ًمء

ش 1ش »اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم وهق. ُمرومققم٤م همري٥م طمدي٨م: سم٘مقًمفش 46/  0»

 قمـ إسمراهٞمؿ قمـ إقمٛمش قمـ اًمثقري ؾمٗمٞم٤من أظمؼمٟم٤م: وم٘م٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف

ئٞمؾ سمٜمل ذم واًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل يم٤من: ىم٤مل ُمًٕمقد اسمـ قمـ ُمٕمٛمر أيب  مجٞمٕم٤م، يّمٚمقن إها

ة ومٙم٤مٟم٧م  وم٠مخ٘مل خلٚمٞمٚمٝم٤م، هبم شم٘مقل قمٚمٞمٝمم، ومت٘مقم اًم٘م٤مًمٌلم شمٚمٌسش اخلٚمٞمؾ هل٤م» اعمرأ
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 ومم: ىمٞمؾ. اهلل أظمرهـ طمٞم٨م ُمـ أظمروهـ: ي٘مقل ُمًٕمقد اسمـ ومٙم٤من احلٞمض، قمٚمٞمٝمـ

 وُمـ اعم٤ًمضمد، ذم اًمرضم٤مل يتنمومـ اًمٜم٤ًمء يتخذه٤م ظمِم٥م ُمـ أرضمؾ: ىم٤مل اًم٘م٤مًم٤ٌمن؟

 اعمٕمجؿ» ذم اًمٓمؼماين ورواه: ىمٚم٧مش. ُمٕمجٛمف» ذم اًمٓمؼماين رواه اًمرزاق قمٌد ـمريؼ

 أب٤م يذيمر مل أنف إٓ سمف، إقمٛمش قمـ أجْم٤م زائدة ـمريؼ ُمـش 0/  46/  4ش »اًمٙمٌػم

 يٕمزوه يم٤من احلٜمٗمٞم٦م وم٘مٝم٤مء ُمـش يمذا» اجلٝم٤مل سمٕمض أن اًمزيٚمٕمل ذيمر صمؿ. ؾمٜمده ذم ُمٕمٛمر

 ٓ ومٞمف أضمده ومٚمؿ شمتٌٕمتف وىمد: »ىم٤مل. ًمٚمٌٞمٝم٘ملش اًمٜمٌقة دٓئؾ»وش رزيـ ُمًٜمد» إمم

ه سمٕمْمٝمؿ أن اخلٓم٠م هذا ُمـ وأومحشش. ُمقىمقوم٤م وٓ ُمرومققم٤م  ٟمٌف يمم ًمٚمّمحٞمحلم قمزا

 ذم اًم٘م٤مريء قمكم اًمِمٞمخ وٟم٘مؾ قمٜمف، وهمػمهش 31» اًمًخ٤موي وٟم٘مٚمف اًمزريمٌم، قمٚمٞمف

 قمـ ومْمال رومٕمف، يث٧ٌم ٓش: اهلداي٦م ذح ذم ىم٤مل أنف اهلمم اسمـ قمـش اعمقوققم٤مت»

ش. 67/  1ش»اخلٗم٤مء يمِمػ» ذم يمم ُمًٕمقد اسمـ قمغم ُمقىمقف أنف واًمّمحٞمح ؿمٝمرشمف،

 ُمـ اًم٘مّم٦م أن واًمٔم٤مهر ًمقىمٗمف، سمف ُيت٩م ٓ وًمٙمـ اإلؾمٜم٤مد، صحٞمح واعمقىمقف: ىمٚم٧م

ئٞمٚمٞم٤مت  وم٘مٝمٞم٦م ٦مُم٠ًمخ احلدي٨م هذا قمغم أىم٤مُمقا  احلٜمٗمٞم٦م أن اًمٕمج٤مئ٥م وُمـ. اإلها

ة إن: وم٘م٤مًمقا  اًمٕمٚممء، مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ظم٤مًمٗمقا   شم٘مدُم٧م أو اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م وىمٗم٧م إذا اعمرأ

ة وأُم٤م صالشمف، قمٚمٞمف أومًدت اًمّمالة ذم قمٚمٞمف  هل أهن٤م ُمع صحٞمح٦م، ومّمالَت٤م اعمرأ

 ًمف، حم٤مذي٦م ومقىمف اًمًدة قمغم يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمالة إسمٓم٤مل إمم سمٕمْمٝمؿ ذه٥م سمؾ! اعمٕمتدي٦م

 إًمٞمف ذهٌقا  ُم٤م قمغم يدل وٓ سمت٠مظمػمهـ، احلدي٨م هذا ذم سم٤مُٕمر ذًمؽ قمغم اؾمتدًمقا  وىمد

 أن: صم٤مٟمٞم٤م. ؾمٌؼ يمم ومٞمف طمج٦م ومال ُمقىمقف احلدي٨م أن: أوٓ: وضمقه ُمـ وذًمؽ اًمٌت٦م،

 قمـ ؾمٞم٠ميت يمم اإلصمؿ سمؾ اًمّمالة، وم٤ًمد ي٘متيض ٓ ومٝمق اًمقضمقب يٗمٞمد يم٤من وإن إُمر

 ي١مظمر ومل إُمر اًمرضمؾ ظم٤مًمػ إذا ذًمؽ وم٢مٟمم اًمّمالة وم٤ًمد اىمت٣م ًمق أنف: صم٤مًمث٤م. احل٤مومظ

ة اقمتدت صمؿ اًمّمالة ذم دظمؾ إذا أُم٤م قمٚمٞمٝم٤م، يت٘مدم أومل اعمرأة  أو سمج٤مٟمٌف، ووىمٗم٧م اعمرأ

 سمٌٓمالن ىمٞمؾ ًمق سمؾ اًمقضمقه، ُمـ سمقضمف صالشمف سمٓمالن قمغم يدل ومال قمٚمٞمف، شم٘مدُم٧م

 ٓ ومٝمؿ ذًمؽ وُمع احلدي٨م، رومع صح ًمقيم٤من يٌٕمد، مل احل٤مًم٦م هذه ذم اعمرأة صالة

 أثر ًمّمحتٝم٤م يِمٝمد ٓ اًمتل احلٜمٗمٞم٦م أىمقال همرائ٥م ُمـ وهذا! صالَت٤م سمٌٓمالن ي٘مقًمقن

ة شمت٠مظمر أن اًمًٜم٦م ُمـ ٟمٕمؿ! ٟمٔمر وٓ  اًمٌخ٤مري روى يمم اًمرضم٤مل قمـ اًمّمالة ذم اعمرأ

 ظمٚمػ سمٞمتٜم٤م ذم ويتٞمؿ أن٤م ، ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صٚمٞم٧م: »ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ وهمػمه
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 أن وومٞمفش: »177/  0ش »ذطمف» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. ظمٚمٗمٜم٤م ؾمٚمٞمؿ أم وأُمل ط اًمٜمٌل

ة  أضمزأت ظم٤مًمٗم٧م وم٢مذا هب٤م، آومتت٤من ُمـ خيِمك ُم٤م وأصٚمف اًمرضمؾ، ُمع شمّمػ ٓ اعمرأ

 قمجٞم٥م، وهق اعمرأة، دون اًمرضمؾ صالة شمٗمًد: احلٜمٗمٞم٦م وقمـ. اجلٛمٝمقر قمٜمد صالَت٤م

 وإُمر هذا، ُمًٕمقد اسمـ ىمقل دًمٞمٚمف ىم٤مئٚمٝمؿ، ىم٤مل طمٞم٨م شمٕمًػ، شمقضمٞمٝمف وذم

 وم٢مذا اًمّمالة، ُمٙم٤من إٓ ومٞمف شم٠مظمرهـ جي٥م ُمٙم٤من وٓ ُمٙم٤من، فمرف وطمٞم٨م ًمٚمقضمقب،

 هذا وطمٙم٤مي٦م! شم٠مظمػمه٤م ُمـ سمف أُمر ُم٤م شمرك ٕنف اًمرضمؾ، صالة ومًدت اًمرضمؾ طم٤مذت

سمف شمٙمٚمػ قمـ شمٖمٜمل  اًمثقب ذم اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل صم٧ٌم وم٘مد اعمًتٕم٤من، واهلل. ضمقا

 وأضمزأتف أثؿ يٜمزقمف ومل ومٞمف ومّمغم ظم٤مًمػ ومٚمق يٜمزقمف، أن ٓسمًف وأُمر اعمٖمّمقب،

 ًم٤ٌمب يم٤من ًمق ُمٜمف وأووح ذًمؽ، اعمرأة طم٤مذشمف اًمذي اًمرضمؾ ذم ي٘م٤مل ٓ ومٚمؿ صالشمف،

 إمم قمٜمٝم٤م يٜمت٘مؾ أن قمغم اىمتداره ُمع إذٟمف سمٖمػم ؿمخص ومٞمٝم٤م ومّمغم ممٚمقيم٦م صٗم٦م اعمًجد

 اًمتل اعمرأة ُمع اًمرضمؾ ويمذًمؽ وأثؿ، صالشمف صح٧م واطمدة سمخٓمقة اعمًجد أرض

 ش. سمجٜمٌف ومّمٚم٧م اًمّمالة ذم دظمؾ أن سمٕمد ضم٤مءت إن وٓؾمٞمم طم٤مذشمف،

 (419/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 فضقؾة؟ هلا الصػقف مقامـ دم الصالة هؾ

 ُم٤م اًمّمٗمقف، ُمٞم٤مُمـ قمغم يّمٚمقن اعمالئٙم٦م إن: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 قمـ[ اًمّمالة أن ٟم٘مقل] أن سمحٞم٨م اًمٗمْمؾ درضم٦م شمّمؾ وهؾ احلدي٨م، هذا ىمقة ُمدى

 ُمثاًل؟ اًمِممل ُمـ أومْمؾ اًمّمػ يٛملم

 ومال ذًمؽ وقمغم وٕمػ، ومٞمف احلدي٨م هذا أن ٟم٤مؾمًٞم٤م أيمـ مل إن أذيمره اًمذي اًمِمٞمخ:

 ىمٞمؾ إذا ٕنف اًمّمحٞمح٦م: إطم٤مدي٨م سمٕمض قمغم يرد ُمثٚمف يم٤من وإن اإلؿمٙم٤مل، هذا يرد

 يمم إول، اًمّمػ ذم ُمثٚمف ضم٤مء أو هذا ضم٤مء وم٘مد واظمتٚمٗمقا؟ اًمٜم٤مس شمزاطمؿ إذا يمٞمػ

 قمغم يرد وممش قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا  إول اًمّمػ ذم ُم٤م اًمٜم٤مس قمٚمؿ ًمق: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 .أذيمر ومٞمم وٕمٞمػ أنف ذيمرت اًمذي ذاك قمغم يرد اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا
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ش قمٚمٞمف ٓؾمتٝمٛمقا : »اًمّمحٞمح وم٤محلدي٨م: وم٤مجلقاب اخلالف هذا ُمثؾ وىمع ًمق: إًذا

 ذم مجٞمًٕم٤م ًمٞمًقا  اًمٜم٤مس ٕن أثًرا  ًمف[ ًمٞمس] ٓ واىمًٕم٤م؟ هذا ُمثؾ دمدون هؾ ًمٙمـ

 وًمذًمؽ هيتؿ، ٓ وسمٕمْمٝمؿ هيتؿ ومٌٕمْمٝمؿ ؾمقاء، إقممل سمٗمْم٤مئؾ اًمٕمٛمؾ قمغم احلرص

 ذم ًمٚمّمالة سم٤مًمٜم٦ًٌم خت٤مصؿ أي يّمػم ٓ أنف ومْماًل  اًمتزاطمؿ طمقل ظمالف أي يّمػم ٓ

 يّمػم أٓ وم٤ٌمٕومم صحٞمح، طمدي٨م ُم٤م سمٖمػم قمٚمٞمف احلض صح اًمذي إول اًمّمػ

سمف احلدي٨م صح وم٢من اًمّمٗمقف، ُمٞم٤مُمـ ذم اًمّمالة ذم ظمالف اخلالف هذا ُمثؾ  ومجقا

 أفمـ يمم يّمح مل وإن إول، اًمّمػ قمغم احلض ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م قمـ يم٤من ُم٤م

 .أهقن وم٤مُٕمر

 (  22:06:21/ 12 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 آصطػاف وكقػقة زائدة فضقؾة الصػقف دقؿـة هؾ

 اإلمام خؾػ

 ظم٤مص؟ ومْمؾ ومٞمٝم٤م هؾ اًمّمٗمقف، عمٞمٛمٜم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم ذيمره٤م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك يقضمد، ٓ صحٞمح٤ًم، طمديث٤مً  ٟمٕمٚمؿ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 صحٞمح، رء ومٞمٝم٤م ًمٞمس ًمٙمـ اًمّمػ، ذم اًمَتَٞم٤مُُمـ شمٗمْمٞمؾ ذمش اًمؽمهمٞم٥م» ذم اعمٜمذر اسمـ

 .آؾمتٜم٤ٌمط إمم ذًمؽ ذم يرضمع إٟمم

 ؿممل شمٕمٓمٞمؾ إمم ي١مدي اًمّمػ ُمٞمٛمٜم٦م شمٗمْمٞمؾ أن -أقمٚمؿ واهلل- أراه واًمذي 

٤ٌّمر، ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمح٦م، اًمًٜم٦م ُمـ ٟمٕمرومف واًمذي اًمّمػ،  ضم٤مء طمٞمٜمم وضَم

٤ٌَّمر ضم٤مء صمؿ يٛمٞمٜمف، قمـ اًمًالم، قمٚمٞمف سمف واىمتدى ضم٤مسمر  ومدومٕمٝمم ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ ضَم

 أنف احلدي٨م، هذا ُمـ ومٜم٠مظمذ ظمٚمٗمف، ُمـ صٗم٤مً  وضمٕمٚمٝمم هٙمذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذًمؽ صم٧ٌم يمم طمقًمف، ُيـَجٜمُِّحقن ومال إُم٤مُم٤ًم، هبؿ يّمكم أطمدهؿ وشم٘مدم صمالصم٦م، وضمد إذا

٤ٌَّمر ضم٤مسمر طمدي٨م قمٚمٞمف دلَّ  ُم٤م اؾمت٘مر صمؿ يم٤من، أُمر هذا ُمًٕمقد، اسمـ قمـ  .وضَم
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 إردن ذم هٜم٤مك ظم٤مص٦م اعمّمٚملم، ُمـ يمثػم هيٛمٚمف ؿمٞمئ٤مً  احلدي٨م هذا ُمـ ومٜمٗمٝمؿ 

 ًمف، سمدا طمٞم٨م ومٞمّمٓمػ شمؿ، ىمد إول ذم اًمّمػ ومٞمجد أطمدهؿ ي٠ميت ؾمقري٤م، وذم

 يمم اًمٜم٤مس دمد صمؿ اًمقؾمط، ذم هٜم٤م واإلُم٤مم اًمنمىمل، أو اًمٖمريب اجلدار ُمع هٜم٤مك يٛمٙمـ

 اًمٞمٛملم، ذم صػ ذاك جيد اًمث٤مين يدظمؾ واُمش، يدك ه٤مت: سمالدٟم٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن

 اًمّمػ ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ يقضمد وٓ اًمّمالة، شمٜمتٝمل وهٙمذا ُمٕمف، ويّمػ ومٞمذه٥م

 .واطمد، ؿمخص وٓ اًمث٤مين

٤ٌَّمر ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ومٜمٗمٝمؿ   اًمّمػ يٌدأ أن يٜمٌٖمل إول، اًمّمػ سمدأ يمم أنف وضَم

 ومرضم٦م جيد ٓ صمؿ شم٤مُم٤ًم، يديف سملم اًمذي إول اًمّمػ ومٞمجد ي٠ميت اًمذي: أي اًمث٤مين،

ّده٤م، ومٞمٝم٤م ًمٞمدظمؾ ًُ  وهٜم٤م يٛمٞمٜمف، ومٕمـ صم٤منٍ  ضم٤مء وم٢مذا ويّمكم، اإلُم٤مم وراء هذا ومٞم٘مػ وَي

.. ي٤ًمر.. يٛملم اًمٕمًٙمري يم٤مًمٜمٔم٤مم وهٙمذا ي٤ًمره، قمـ اًمث٤مًم٨م ضم٤مء أن، اًمِم٤مهد

 .اًمّمػ يٙمتٛمؾ طمتك ي٤ًمر،.. يٛملم.. ي٤ًمر.. يٛملم

ؾ أن أُم٤م  هذا ٕن ذًمؽ: ٟمٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا اًمِممل، ومٜمٕمٓمؾ اًمٞمٛملم ُٟمَٗمْمِّ

٤ٌّمر ضم٤مسمر طمدي٨م ظمالف ف احلٙمؿ هذا ٟمًتٜمٌط أن ٟمًتٓمٞمع صمؿ ضمٝم٦م، ُمـ وضَم ًَ  ُمـ ٟمٗم

 َُمـ سمٙمؿ وًمٞم٠متؿ يب، ائتٛمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞم٨م ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم آظمر طمدي٨م

 وهٙمذا سم٤مًمث٤مين، اًمت٤مزم واًمّمػ إول، سم٤مًمّمػ ي٘متدي اًمث٤مين اًمّمػ: أيش سمٕمديمؿ

 .دواًمٞمؽ

ة يٛملم، َُمّرة هٙمذا وإٟمم اًمٞمٛملم، شمٗمْمٞمؾ هٜم٤م ًمٞمس: وم٢مذاً    .ي٤ًمر وَُمرَّ

ط ُمداظمٚم٦م:  صم٤مسم٧م؟ هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م اإلُم٤مم شَمَقؾم 

ط طمدي٨م اًمِمٞمخ:  أن إٓ داود، أيب وٕمٞمػ ذم وهق اًمًٜمد، وٕمٞمػ اإلُم٤مم شَمَقؾم 

 .ٟمٕمؿ اعمٕمٜمك، هذا ي١ميمد اعمًٚمٛملم سملم اًمٕمٛمؾ ضمري٤من

 :..(32: 79/  79/    واًمٜمقر اهلدى) 
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 الؽعب؟ أم إقدام برؤؤس تؽقن هؾ الصػقف تسقية

 أص٤مسمع سمرؤوس شمٙمقن هؾ ط اًمرؾمقل طمدي٨م ذم[ اًمّمٗمقف شمًقي٦م] :ُمداظمٚم٦م

 .سم٤مًمٙمٕم٥م أم إىمدام

 .سم٤مًمٙمٕم٥م :اًمِمٞمخ

 (22:36:20( /3) راسمغ ومت٤موى) 

 الصػ دم وإقدام ادـاكب تالصؼ أن قال مـ ققل رد

 السـة مـ لقس

 طمدي٨م، إمم سمٕمْمٝمؿ يتٓمرق اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ قمـ احلدي٨م ُمٕمرض ذم :ُمداظمٚم٦م

 إىمدام وإًمّم٤مق اًمّمٗمقف، َرص سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمِمديد آهتمم اًمٜم٤مس سمٕمض ومٕمؾ إمم أو

 سمـ اًمٜمٕممن قمـ اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م احلدي٨م، ذم ٟمٔمرت: وم٘م٤مل واعمٜم٤ميم٥م سم٤مٕىمدام،

ٜم٦م أن ومرأج٧م -أفمـ سمِمػم  ً  سم٤معمٜمٙم٥م، اعمٜمٙم٥م إًمّم٤مق أُم٤م اًمّمػ، شمًقي٦م هل اًم

 يٚمّمؼ َرَأجُتٜم٤م يُمٜم٤َّم: سمِمػم سمـ اًمٜمٕممن ىمقل ُمـ وإٟمم ؾمٜم٦م، ًمٞم٧ًم ومٝمل سم٤مًم٘مدم، واًم٘مدم

 اإلًمّم٤مق، وًمٞم٧ًم اًمتًقي٦م، اًمًٜم٦م أن ومقضمدت احلدي٨م شم٠مُمٚم٧م: وم٘م٤مل.. أطمُدٟم٤م

 سم٢مًمّم٤مق ٤مسواًمٜم -ي٘مقًمقن يمم- أنٗمًٝمؿ إؿمٖم٤مل قمٛمٚمٞم٦م قمغم ُيرصقن اًمذيـ ومٞمٙمقن

 قمٚمٞمف؟ شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ ومم.. اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس سمٌمء يتٛمًٙمقن وإىمدام اعمٜم٤ميم٥م

 .اًمراوي قمغم واًمٕمٝمدة ٟم٘مٚم٧م مم٤م يٌدو اًمرضمؾ أن قمٚمٞمف شمٕمٚمٞم٘مل :اًمِمٞمخ

 .سم٤مُُٕذن ؾمٛمٕمٜم٤مه ُم٤م إٓ ٟمٜم٘مؾ ُم٤م اهلل ؿم٤مء إن :ُمداظمٚم٦م

 طمدي٨م ضم٤مء إذا واًمٗم٘مف، احلدي٨م سم٠مصقل قمٜمده قمٚمؿ ٓ اًمرضمؾ أن، مجٞمؾ :اًمِمٞمخ

 وإٟمم ،ط ًمٚمٜمٌل يمالُم٤مً  ًمٞمس اًمٙمٚمٛم٦م؟ هذه اًمرضمؾ هذا َيٗمٝمؿ يمٞمػ يمذا، اًمًٜم٦م ُمـ ومٞمف

 قمٚمؿ إمم رضمٕمٜم٤م إذا اًمٙمالم؟ هذا ُيٗمٝمؿ يمٞمػ( يمذا اًمًٜم٦م ُمـ) ي٘مقل صح٤ميب يمالم
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 .اعمرومقع طمٙمؿ ذم يمذا اًمًٜم٦م ُمـ -ظم٤مص٦م– اًمّمح٤ميب ىمقل: ي٘مقًمقن اعمّمٓمٚمح

 اًمّمحٞمح٦م، اًمرواي٤مت هذه ُمثؾ ُمـ شم١مظمذ اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ُمـ يمثػم وهٜم٤مك

 سمٕمض قمـ ٟم٘مؾ ُمرد هق وإٟمم ذًمؽ، ٟمحق أو ومٕمؾ أو أُمر أنف ًمٚمرؾمقل ذيمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 اًمرضمؾ هذا يم٤من وم٢مذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي ًمٚمقاىمع اًمّمح٤مسم٦م

 ٓ يم٤من وإذا قمٜمف، ٟم٘مٚم٧َم  ُم٤م ي٘مقل طمٞمٜمم اخلٓم٠م أؿمد خمٓمئ٤مً  ومٞمٙمقن اًمٕمٚمؿ، هبذا يٕمؽمف

 .ًمٞمتٕمٚمؿ ًمف ومٜم٘مقل! يٕمٚمؿ ٓ أو يٕمؽمف

 .اًميورة ذم اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن ؿمٞمخ ي٤م ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع :ُمداظمٚم٦م

 طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وُمٕمَؾ  اًمذي هذا شُمرى: آظمر ؿمٞمئ٤مً  أىمقل أن أردت.. :اًمِمٞمخ

  ضمٝمؾ؟ أم ُمٜمٝمؿ ومٝمؿ هذا اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ ط اًمٜمٌل يم٤من

 .ٟمٕمؿ ومٝمؿ، :ُمداظمٚم٦م

 اًمٗمٝمؿ هذا أن ٟمٗمؽمض أن إُم٤م صم٤مٟمٞم٦م، ُم٘مدُم٦م أومم، ُم٘مدُم٦م هذه -ؿمؽ ٓ- :اًمِمٞمخ

 ُُمَ٘مدُم٤مً  اخلٚمػ ٟمحـ ومٝمٛمٜم٤م أجٙمقن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٚمٞمف اـمٚمع ُم٤م سم٤مًمتٓمٌٞمؼ اعم٘مؽمن

  اًمّمقاب؟ هق اًمٕمٙمس أم اًمًٚمػ، أوئلؽ ومٝمؿ قمغم

 .ومٝمٛمٝمؿ ي٘مدم ُم٘مدم، ًمٞمس :ُمداظمٚم٦م

 ًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، قمغم يّٓمٚمع مل ط اًمٜمٌل أن اومؽماض قمغم هذا ـمٞم٥م، ومٝمٛمٝمؿ، :اًمِمٞمخ

 ط اًمٜمٌل أن ط اًمٜمٌل ظمٚمػ ومٕمٚمقه اًمذي اًمٗمٕمؾ هذا أن اطمتٛمؾ إذا: آظمر ىمقًٓ  ؾمٜم٘مقل

  يّٓمٚمع؟ مل أم اـّمٚمع أىمقى؟ آطمتمًملم وم٠مي   قمٚمٞمف، يّٓمٚمع مل أنف واطمتٛمؾ قمٚمٞمف، اـّمٚمع

 .اـّمٚمع :ُمداظمٚم٦م

 أفمٜمف احل٘مٞم٘م٦م؟ هذه ذم ٟم٘مٚم٧م ُم٤م قمٜمف ٟم٘مٚم٧م اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا جي٤مدل هؾ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .أن٧م قمٚمٞمؽ واًمٕمٝمدة أىمقل، أن٤م هٙمذا سم٤مًمًٜم٦م، قمٜمده قمٚمؿ ٓ ٕنف ذًمؽ جي٤مدل،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ُمـ قمغم سم٤مًمتجرسم٦م أقمرف أن٤م سم٤مًمًٜم٦م قمٚمؿ قمٜمده يم٤من ًمق ٕنف اًمِمٞمخ:

 سمٗم٘مٝمٝم٤م ُمتِمٌع ًمٙمٜمف آظمره، وإمم.. وأخٗم٤مفمٝم٤م رواي٤مَت٤م ٟمز ىمد يم٤من وًمق سم٤مًمًٜم٦م،

سم٤ًم، هل٤م هيٞمئ أن إمم واوٓمر ٟم٤مزًم٦م سمف ٟمزًم٧م ُم٤م وم٢مذا وومٝمٛمٝم٤م،  ذم اإلهلل اًمٙمٛمٌٞمقشمر ضمقا

 ُيَٓمٚمِّع سمف وإذا دراؾمتٝم٤م، ذم ودهره طمٞم٤مشمف ىم٣م اًمتل اًمًٜم٦م جيٛمع حلٔم٤مت ذم ذهٜمف

ومر اًمذي اجلٝم٤مز هذا ُمـ خيرج يمم اجلقاب  ـمقيٚم٦م ؾمٜمقات وذم اًمٕمٚممء أخقف قمٚمٞمف شمقا

 ومٝمق اًمٕم٤معملم رب صٜمع هذا ًمٙمـ حلٔم٤مت: ذم اجلقاب هيٞمئ ؿم٠من ُمـ ضمداً  وـمقيٚم٦م

 .آظمره وإمم وأىمدر أىمقى

 رء يمؾ أن أوًٓ  ًمٕمرف ًمٚمًٜم٦م دارؾم٤مً  يم٤من ًمق اإلٟم٤ًمن هذا: أىمقل أن٤م وًمذًمؽ

 ومحٙمٛمف ُمٜمف، ضمديد شمنميع أو إٟمٙم٤مر ي٠مت مل و اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم وىمع

 .اًمّمالة ذم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م إي٤مه ورؤيتف إىمراره طمٙمؿ

 .ظمٚمٗمف ُمـ يراهؿ ُمداظمٚم٦م:

د أن أردت اًمذي هذا اًمِمٞمخ:  قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وسمخ٤مص٦م إًمٞمف، ًمٚمقصقل ُأَُمٝمِّ

 هذا إن: ي٘م٤مل هؾ ـمٞم٥م، ،شأُم٤مُمل ُمـ أرايمؿ يمم ظمٚمٗمل ُمـ أرايمؿ إين: »ىم٤مل اًمًالم

 ..ؾمٚمٗمٞم٤مً  يم٤من إن -اهلل ؾم٤محمف اهلل، ؾم٤محمف- اًمّمح٤ميب ُمـ قمٛمؾ

 (22: 44: 14/ 047/  واًمٜمقر اهلدى) 

 عشقائقة بصقرة اإلمام خؾػ آصطػاف حؽؿ

 سمِمٙمؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مػ اعمًجد إمم اعمّمكم يدظمؾ قمٜمدُم٤م أطمٞم٤مٟم٤م] ُمداظمٚم٦م:

 ؟[ذًمؽ طمٙمؿ ومم هٜم٤مك، وُمٛمققم٦م هٜم٤م ُمٛمققم٦م ذم يٙمقن اًمّمؼ، يٜمتٔمؿ ومال قمِمقائل

 يقضمد يم٤من إذا أُم٤م اًمّمالة، إقم٤مدة وقمٚمٞمف سم٤مـمؾ، ومّمالشمف وطمده يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ومٝم١مٓء اًمّمػ يٌدأ هٜم٤مك ُمـ: يٕمٜمل ىمٚم٧م، يمم اإلُم٤مم وراء واجلمقم٦م هٜم٤م، وصمالصم٦م اصمٜملم

 . اًمٗمرق واوح اًمَّمػ، َيِّمُٚمقا  مل أهنؿ طمٞم٨م ُمـ آصمٛمقن وًمٙمـ صحٞمح٦م، صالَتؿ

 ( 22: 09: 30/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 ؟[يٗمٕمؾ ُم٤مذا ُمٙمتٛمؾ أُم٤مُمف واًمّمػ اعمّمغم ضم٤مء إذا] ُمداظمٚم٦م:

 قمـ اومّمؾ: يٕمٜمل يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن ُي٤مول سمٕمدُم٤م اًمِمٞمخ:

 اًمتل اًمّمقرة واؾمتحي ي٤ًمر، أو يٛملم قمـ واىمػ ذاك أن هذه، اًمّمقرة ذهٜمؽ

 سمٕمض ي٘مقل يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ُمٕمف، يّمكم أطمداً  جيد مل يّمكم أن يريد واطمد ي٠ميت شم٘مع،

 .صحٞمح همػم طمدي٨م اجلر ذم اًمقارد احلدي٨م هذا اًمّمػ، ُمـ واطمداً  َيـُجر إٟمف: اًمٜم٤مس

 ُمـ يمثػم وذم ًمٚمّمػ، ٟمٗمًف يْمؿ هق ٟمٗمًف، جير ُي٤مول ًمٙمـ جير، ٓ هق: وم٢مذاً  

 ظمالف قمغم اًمّمػ يم٤من وم٢من يمثػماً، اًمّمػ ذم ومراهم٤مً  اإلٟم٤ًمن جيد اًمقاىمع ذم إطمٞم٤من

 ظمٚمٗمف يّمكم طمٞمٜمئذٍ  ًمٞمٜمْمؿ، ُم٤ًمهم٤مً  جيد ٓ سمحٞم٨م ُمؽماص،: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، وقمغم اًمٕم٤مدة

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿: ٕنف صحٞمح٦م: صالشمف وشمٙمقن اإلُم٤مم، ظمٚمػ وطمده، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  إِ

 . [086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 ( 22: 09: 30/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام خؾػ آثـني ادلمقَمني وققف السـة

ـْ  ِهٞمَؿ، قَم ـِ  إسِْمَرا َؾْمَقِد، قَم ْٕ َٓ  َوقَمْٚمَ٘مَٛم٦َم، ا ٌْدَ  َأتَْٞمٜم٤َم: ىَم٤م   قَم
ِ
ـَ  اهلل ُٕمقدٍ  سْم ًْ  َداِرِه، ذِم  َُم

  غمَّ َأَص : وَمَ٘م٤مَل 
ِ
ء َٓ ،: وَمُ٘مْٚمٜم٤َم ظَمْٚمَٗمُٙمْؿ؟ َه١ُم ، وَمُ٘مقُُمقا : ىَم٤مَل  َٓ َٓ  سم٠َِمَذانٍ  َي٠ْمُُمْرَٟم٤م وَمَٚمؿْ  وَمَّمٚم قا  َو

ٌْٜم٤َم ىَم٤مَل  إىَِم٤مَُم٦ٍم، ـْ  َأطَمَدَٟم٤م وَمَجَٕمَؾ  سم٠َِمجِْديٜم٤َم وَم٠َمظَمذَ  ظَمْٚمَٗمُف، ًمِٜمَُ٘مقمَ  َوَذَه ظَمرَ  َيِٛمٞمٜمِفِ  قَم ْٔ ـْ  َوا  قَم

َب : ىَم٤مَل  ُريَمٌِٜم٤َم، قَمغَم  َأجِْدَيٜم٤َم َوَوْٕمٜم٤َم َريَمعَ  وَمَٚممَّ : ىَم٤مَل  ؿِمَمًمِِف، ٌََّؼ  َأجِْدَيٜم٤َم وَمَيَ ْٞمِف، سَملْمَ  َوـَم  يَمٗمَّ

، وَمَٚممَّ : ىَم٤مَل  وَمِخَذْيِف، سَملْمَ  َأْدظَمَٚمُٝمَم  صُمؿَّ  ءُ  قَمَٚمْٞمُٙمؿْ  ؾَمَتُٙمقنُ  إِٟمَّفُ : »ىَم٤مَل  َصغمَّ ُرونَ  ُأَُمَرا  ُي١َمظمِّ

اَلةَ  ـْ  اًمّمَّ ٜمُ٘مُ  ُِمٞمَ٘م٤مَِت٤َم، قَم ِق  إمَِم  قهَن٤َمَوخَيْ  َذًمَِؽ، وَمَٕمُٚمقا  ىَمدْ  َرَأجُْتُٛمقُهؿْ  وَم٢ِمَذا اعْمَْقشَمك، َذَ

اَلةَ  وَمَّمٚم قا  ٞمَ٘م٤مَِت٤َم، اًمّمَّ
ِ ِ
ٌَْح٦ًم، َُمَٕمُٝمؿْ  َصاَلشَمُٙمؿْ  َواضْمَٕمُٚمقا  عم  وَمَّمٚم قا  صَماَلصَم٦مً  يُمٜمُْتؿْ  َوإَِذا ؾُم

ـْ  َأيْمَثرَ  يُمٜمُْتؿْ  َذاَوإِ  مَجِٞمًٕم٤م، ُٙمؿْ  َذًمَِؽ، ُِم  ِذَراقَمٞمْفِ  وَمْٚمُٞمْٗمِرْش  َأطَمُديُمؿْ  َريَمعَ  َوإَِذا َأطَمُديُمْؿ، وَمْٚمَٞم١ُمُمَّ
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ٌِّْؼ  َوًْمَٞمْجٜم٠َْم، وَمِخَذْيِف، قَمغَم  ْٞمِف، سَملْمَ  َوًْمُٞمَٓم   َرؾُمقلِ  َأَص٤مسمِعِ  اظْمتاَِلِف  إمَِم  َأنُْٔمرُ  وَمَٚمَٙم٠َمينِّ  يَمٗمَّ
ِ
 اهلل

 ش.وَم٠َمَراُهؿْ  ط
 إمم واإلو٤موم٦م ًمٚمٖمروب، اًمِمٛمس دٟم٧م أن إمم أي: اعمقشمك ذق [:اإلمام قال]

 ُمـ يٌؼ ومل يّمٚمقهن٤م أهنؿ أراد أو اعم٘م٤مسمر، قمغم ؾم٤مىمٓم٤مً  ذًمؽ قمٜمد وقئٝم٤م ًمٙمقن اعمقشمك

 .همص أي سمري٘مف ذق إذا اعمحتي ٟمٗمس ُمـ يٌ٘مك ُم٤م سم٘مدر إٓ اًمٜمٝم٤مر

 :سمٞم٤مهن٤م ومقضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ط اًمٜمٌل قمٛمؾ يًتٛمر مل أُمقرا احلدي٨م هذا ذم أن واقمٚمؿ

 حلدي٨م ظمٚمٗمف ي٘مٗم٤م أن واًمًٜم٦م وي٤ًمره اإلُم٤مم يٛملم قمـ آصمٜملم وىمقف: إول

 .اًمٗمْم٤مئؾ يمت٤مب ذم أيت ضم٤مسمر

 .أيت اًم٤ٌمب ذم يمم سم٤مًمريم٥م إظمذ واًمًٜم٦م: اًمتٓمٌٞمؼ: اًمث٤مين

 طمدي٨م ـمرق سمٕمض ذم سمٞمٜم٧م وم٘مد. اًمٜمداء ؾمٛمع عمـ واإلىم٤مُم٦م إذان: اًمث٤مًم٨م

 .هبم ط أُمره أنف صالشمف اعمًئ

 [84 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ] 

 خؾػف وادلمقمني اإلمام يؿني عـ القاحد ادلمقم

 .  مج٤مقم٦م يمقٟمقا  ٟمٗمريـ يقضمد ُمداظمٚم٦م:

 مج٤مقم٦م؟ يَمّقٟمقا  ٟمٗمريـ اًمِمٞمخ:

 يّمٜمع؟ يمٞمػ اًمث٤مًم٨م، دظمؾ.. وم٘مط اًمٗمجر صٚمقا  ُمداظمٚم٦م:

 ذم يّمٚمٞم٤من رضمٚملم أن: ؾم١ماًمؽ ومٝمٛم٧م أين وأفمـ شم٠ًمل أن٧م أن اًمِمٞمخ:

 ؾم١ماًمؽ؟ هذا أخٞمس صم٤مًم٨م، رضمؾ ودظمؾ سمف، ُم٘متدٍ  وسمج٤مٟمٌف اإلُم٤مم اعمًجد،

سمف هذا   يم٤من وإن اإلُم٤مم، وراء ومٞم٘مػ وم٘مٞمٝم٤مً  يم٤من إن اًمرضمؾ هذا ي٠ميت اًمًٜم٦م، ذم ضمقا

 قمٛمٚمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦م، أتك وم٘مٞمٝم٤مً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢من اإلُم٤مم، ي٤ًمر قمـ ي٘مػ ضم٤مهالً  هم٤مومالً 



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .واطمداً  صٗم٤مً  هٙمذا وصٚمقا  اًمًٜم٦م، يمٚمٝمؿ ظم٤مًمٗمقا  ُمثٚمٝمؿ وإن ظمٚمٗمف، وضمٕمٚمٝمؿ هٙمذا،

 وراء ي٘مػ اًمث٤مًم٨م اًمث٤مًم٨م، اًمرضمؾ دظمؾ ُمّمٍؾ، يٛمٞمٜمف قمـ سمج٤مٟمٌف اإلُم٤مم: ىمٚمٜم٤م يمم

 إُم٤م اإلُم٤مم، يٛملم قمـ يم٤من َُمـ اإلُم٤مم، وراء ي٘مػ  اًمث٤مًم٨م، هذا ي٘متدي ومحٞمٜمم.. اإلُم٤مم

 ومٞمحًـ ُيس ٓ يم٤من وإن اإلُم٤مم، وراء ويّمٗم٤من سمدوره هق ومٞمت٠مظمر سمذًمؽ ُيس أن

 .إًمٞمف ومٞمٜمْمؿ يٜمٌٝمف أن دظمؾ سم٤مًمذي

 :..( 36: 06/   122/   واًمٜمقر اهلدى) 

 لف حماذًيا يؿقـف عـ وقػ برجؾ ائتؿ إذا الرجؾ

:  وم٘م٤مل وؾمٛمـ سمتٛمر وم٠متٞمٜم٤مه طمرام، أم أتك ط اهلل رؾمقل أن: ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ

 ريمٕمتلم سمٜم٤م ومّمغم ىم٤مم صمؿ: ىم٤ملش.  ص٤مئؿ وم٢مين ؾم٘م٤مئف ذم وهذا وقم٤مئف ذم هذا ردوا»

م أم وم٠مىم٤مم شمٓمققم٤م،  - صم٤مسم٧م ُي٥ًم ومٞمم - يٛمٞمٜمف، قمـ وأىم٤مُمٜمل ظمٚمٗمٜم٤م، ؾمٚمٞمؿ وأم طمرا

: ظمقيّم٦م زم إن: ؾمٚمٞمؿ أم ىم٤مًم٧م صالشمف، ىم٣م ومٚمم سم٤ًمط، قمغم شمٓمققم٤م سمٜم٤م ومّمغم: ىم٤مل

 زم دقم٤م إٓ وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ظمػم ُمـ ظمػما  يقُمئذ شمرك ومم ًمف، اهلل ادع أنس، ظمقيدُمؽ

 ىمد أين اسمٜمتل وم٠مظمؼمشمٜمل: أنس ىم٤مل ومٞمف، ًمف وسم٤مرك ووًمده ُم٤مًمف أيمثر مهللا: »ىم٤مل صمؿ سمف

 صمؿ ُم٤مٓ، ُمٜمل أيمثر رضمؾ إنّم٤مر ذم أصٌح وُم٤م وشمًٕملم، سمْمٕم٤م صٚمٌل ُمـ رزىم٧م

 ومقائد ُمـ اإلُم٤مم ذيمرش. ]ظم٤ممتل إٓ سمٞمْم٤مء وٓ صٗمراء أُمٚمؽ ُم٤م صم٤مسم٧م، ي٤م: أنس ىم٤مل

 ي٘مػ أنف واًمٔم٤مهر اإلُم٤مم، يٛملم قمـ وىمػ سم٤مًمرضمؾ ائتؿ إذا اًمرضمؾ أن -[: احلدي٨م

 اًمراوي، ًمٜم٘مٚمف ذًمؽ ُمـ رء وىمع يم٤من ًمق ٕنف يت٠مظمر، وٓ قمٚمٞمف يت٘مدم ٓ ًمف حم٤مذي٤م

 اسمـ قمـ اًم٤ٌمب ذم وم٢من شمٙمرر، ىمد اًمّمح٤مسم٦م أومراد ُمـ ط سمف آىمتداء وأن ٓؾمٞمم

ش اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم طمديثٞمٝمم ظمرضم٧م وىمد ُمًٚمؿ ذم ضم٤مسمر وقمـ اًمّمحٞمحلم ذم قم٤ٌمس

 اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب: »سم٘مقًمف قم٤ٌمس اسمـ حلدي٨م اًمٌخ٤مري شمرضمؿ وىمد  ،ش744»

 ؾمقاء: ىمقًمفش: »162/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤ملش. اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء، سمحذائف

 قمـ ـمرىمف سمٕمض ذم وىمع ُم٤م إمم سمذًمؽ أؿم٤مر اعمّمٜمػ ويم٠من يت٠مظمر، وٓ يت٘مدم ٓ أي»
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 . اعم٤ًمواة وفم٤مهرةش ضمٜمٌف إمم وم٘مٛم٧م: »ومٚمٗمظ قم٤ٌمس اسمـ

 اًمرضمؾ ُمع يّمكم اًمرضمؾ: ًمٕمٓم٤مء ىمٚم٧م: ىم٤مل ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق قمٌد وروى

 يٗمقت ٓ ُمٕمف يّمػ طمتك سمف أجح٤مذي: ىمٚم٧م إجٛمـ، ؿم٘مف إمم: ىم٤مل ُمٜمف؟ يٙمقن أجـ

: ىم٤مل ومرضم٦م؟ سمٞمٜمٝمم شمٙمقن ٓ طمتك ي٤ًمويف أن أتح٥م: ىمٚم٧م ٟمٕمؿ: ىم٤مل أظمر؟ أطمدمه٤م

 اسمـ قمٛمر قمغم دظمٚم٧م: ىم٤مل ُمًٕمقد سمـ قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد قمـش اعمقـم٠م» وذم. ٟمٕمؿ

 قمـ طمذاءه ضمٕمٚمٜمل طمتك وم٘مرسمٜمل وراءه، وم٘مٛم٧م يًٌح، ومقضمدشمف سم٤مهل٤مضمرة اخلٓم٤مب

 قمٛمر قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 40/  173/  1ش »اعمقـم٠م» ذم إثر وهذا: ىمٚم٧م. يٛمٞمٜمف

 اعمذيمقرة، اعم٤ًمواة قمغم ىمقي٦م طمج٦م اعمذيمقرة إطم٤مدي٨م ُمع ومٝمق قمٜمف، اهلل ريض

 اعمذاه٥م سمٕمض ذم ضم٤مء يمم ىمٚمٞمال، اإلُم٤مم دون اح٠مُمقم ي٘مػ أن سم٤مؾمتح٤ٌمب وم٤مًم٘مقل

 ًمٔمقاهر خم٤مًمػ ومٝمق اًمًٜم٦م، ذم قمٚمٞمف دًمٞمؾ ٓ مم٤م أنف ُمع - ًمٌٕمْمٝم٤م ذًمؽ ذم شمٗمّمٞمؾ قمغم

 اجلٚمٞمؾ اًمت٤مسمٕمل اإلُم٤مم وهق اعمذيمقر، قمٓم٤مء وىمقل هذا، قمٛمر وأثر إطم٤مدي٨م، هذه

 ٕصح٤مهب٤م، يدقمٝم٤م أن سم٤معم١مُمـ وم٤مٕطمرى يمذًمؽ إىمقال ُمـ يم٤من وُم٤م رسم٤مح، أيب اسمـ

 يتٌع أن هق وقمٚمٞمف احلؼ، إمم ىم٤مصديـ اضمتٝمدوا ٕهنؿ قمٚمٞمٝم٤م، ُم٠مضمقرون أهنؿ ُمٕمت٘مدا

 .ط حمٛمد هدي اهلدي ظمػم وم٢من اًمًٜم٦م، ذم صم٧ٌم ُم٤م

 (072/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 يؿقـف عـ حذاءه وقػ وحدهؿ إمامف مع الرجؾ صذ إذا

 ظمٚمٗمف، ومّمٚمٞم٧م اًمٚمٞمؾ، آظمر ُمـ ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 صالشمف قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمم طمذاءه، ومجٕمٚمٜمل ومجرين، سمٞمدي، وم٠مظمذ

 طمذائل أضمٕمٚمؽ ؿم٠مين ُم٤م: »زم ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمم ،ط اهلل رؾمقل ومّمغم ظمٜم٧ًم،

 يّمكم أن ٕطمد يٜمٌٖمل أو اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ،ش ومتخٜمس؟ش اًمّمالة ذم يٕمٜمل»

 يزيدين أن زم اهلل ومدقم٤م وم٠مقمجٌتف،: ىم٤مل اهلل؟ أقمٓم٤مك اًمذي اهلل رؾمقل وأن٧م طمذاءك

 سمالل، أت٤مه صمؿ سمٜمٗمخ، ؾمٛمٕمتف طمتك ٟم٤مم ط اهلل رؾمقل رأج٧م صمؿ: ىم٤مل. وومٝمم قمٚمم

 ش.ووقءا أقم٤مد ُم٤م ومّمغم وم٘م٤مم اًمّمالة، اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل
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 اىمتدى إذا اًمقاطمد، اًمرضمؾ أن اًمًٜم٦م أن اًمٗم٘مف ُمـ احلدي٨م وذم [:اإلمام قال]

 ذم يمم احلٜم٤مسمٚم٦م ُمذه٥م وهق يت٠مظمر وٓ قمٜمف يت٘مدم ٓ يٛمٞمٜمف قمـ طمذاءه وىمػ سم٤مإلُم٤مم

 ي٘مقم سم٤مبش: »صحٞمحف» ذم وم٘م٤مل اًمٌخ٤مري، ضمٜمح وإًمٞمف  ،ش108/  1ش »اًمًٌٞمؾ ُمٜم٤مر»

 ش.اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ

 (.159/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 غر بحذائف يؿقـف عـ اإلمام مع ادصيل يؼتدي أن السـة

 عؾقف متؼدم

[ اًمٚمٞمؾ آظمر ُمـ يّمكم وهق] ط اهلل رؾمقل أتٞم٧م: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ

 قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ ومٚمم طمذاءه، ومجٕمٚمٜمل ومجرين سمٞمدي وم٠مظمذ ظمٚمٗمف، ومّمٚمٞم٧م

: رواي٦م وذم» ؿم٠مين ُم٤م»: زم ىم٤مل اٟمٍمف ومٚمم ،ط اهلل رؾمقل ومّمغم ظمٜم٧ًم، صالشمف

 !ش.ومتخٜمس؟ طمذائل أضمٕمٚمؽش ًمؽ ُم٤م

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م، اًمٙمت٥م ُمـ يمثػم ذم شمقضمد ٓ ىمد ه٤مُم٦م، وم٘مٝمٞم٦م وم٤مئدة وومٞمف [:اإلمام قال]

 يٛمٞمٜمف قمـ اإلُم٤مم ُمع اعمّمكم ي٘متدي أن اًمًٜم٦م أن: وهل خي٤مًمٗمٝم٤م، ُم٤م سمٕمْمٝم٤م ذم سمؾ

 أن يٜمٌٖمل أنف اعمذاه٥م سمٕمض ذم ح٤م ظمالوم٤م قمٜمف، ُمت٠مظمر وٓ قمٚمٞمف، ُمت٘مدم همػم وطمذاءه،

 ٟمحقه، أو اإلُم٤مم، قم٘مٌل طمذاء رضمٚمف أص٤مسمع جيٕمؾ سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر

 روى وم٘مد اًمًٚمػ، سمٕمض قمٛمؾ وسمف اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ظمالف شمرى يمم وهذا

 سمـ اهلل قمٌد وراء ىمٛم٧م: »ىم٤مل أنف ٟم٤مومع قمـش 173/  1ش »ُمقـمئف» ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم

 ومجٕمٚمٜمل سمٞمده، اهلل قمٌد ومخ٤مًمػ همػمي، أطمد ُمٕمف وًمٞمس اًمّمٚمقات ُمـ صالة ذم قمٛمر

: ىم٤مل أنف قمت٦ٌم سمـ اهلل قمٌد سمـ اهلل قمٌٞمد قمـش 172 - 169/  1» روى صمؿش. طمذاءه

 طمتك وم٘مرسمٜمل وراءه، وم٘مٛم٧م  يًٌح، ومقضمدشمف سم٤مهل٤مضمرة، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمغم دظمٚم٧م

 .وراءه ومّمٗمٗمٜم٤م شم٠مظمرتش يروم٠م» ضم٤مء ومٚمم يٛمٞمٜمف، قمـ طمذاءه ضمٕمٚمٜمل
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 ووم٤مشمف ُمرض ىمّم٦م ذم ط ومٕمٚمف ُمـ ذًمؽ صح ىمد سمؾ. أجْم٤م صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 خمتٍم» ي٤ًمره، قمـ طمذاءه ط ومجٚمس اًمٜم٤مس، يّمكم اًمّمديؼ سمٙمر وأبق ظمرج طملم

 سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب - 77» اًمٌخ٤مري شمراضمؿ وُمـ  ،ش466/  اًمٌخ٤مري

 .قمٚمٞمف واًمتٕمٚمٞمؼش إذان يمت٤مب - 12» اعمختٍم اٟمٔمرش. اصمٜملم يم٤مٟم٤م إذا ؾمقاء

 (.176-173/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

!بحذائف؟ تؼػ هؾ اإلمام مع وحدها ادرأة صؾت إذا  

  ،[مخرشمف قمغم] اًمٚمٞمؾ ُمـ ومٞمّمكمِّ  ي٘مقم يم٤من: »ُمرومققم٤مً  ط اًمٜمٌل زوج ُمٞمٛمقٟم٦م قمـ

 رؾمقل ُمًجد سمحذاء ُمٗمؽمؿم٦م] ضمٜمٌف، إمم ٟم٤مئٛم٦م وأن٤م: قمٜمٝم٤م اهلل ريض ُمٞمٛمقٟم٦م ىم٤مًم٧م

 ش.طم٤مئض وأن٤م صمقسمف[ ـمرف] أص٤مسمٜمل ؾمجد وم٢مذا  ،[ط اهلل

ٟمٜم٤م، سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ [:اإلمام قال]  ُمـ إزم أرؾمٚمف ًمف ظمٓم٤مب ذم وشم٤ًمءل إظمقا

ة شم٘مػ أن ُمٜمف يٗمٝمؿ هؾ» :ومٞمف شم٤ًمءلش ـه0/6/1316» سمت٤مريخ اًمري٤مض  ُمع اعمرأ

 قمٜمقان أوم٤مد -رسمم -يمم اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم اجلمقم٦م صالة ذم واطمد صػ ذم اًمرضمؾ اإلُم٤مم

 !ش.؟...شمّمكم ٓ ضم٤مًم٦ًم يم٤مٟم٧م أهن٤م يٗمٝمؿ أم! ؟شُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ىمٌٚمف وُم٤م احلدي٨م

 قمغم -احلدي٨م قمـ ضمداً  سمٕمٞمد إول إُمر أن ومٞمف ؿمؽ ٓ مم٤م وإن: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ُمـ اعمٕمروف ظمالف وهق طمذاءه: أصكم وأن٤م: ومٞمف ًمٞمس ٕنف :-اظمتّم٤مره

. ًمٚمرضمؾ ظمالوم٤مً  وطمده٤م، يم٤مٟم٧م وًمق اإلُم٤مم ظمٚمػ شم٘مػ اعمرأة أن إظمرى اًمّمحٞمح٦م

ة سم٤مب» ش:صحٞمحف» ذم اًمٌخ٤مري أبقاب وُمـ  ؾم٤مق صمؿ ش.صٗم٤مً  شمٙمقن وطمده٤م اعمرأ

 سمٞمتٜم٤م ذم ويتٞمؿ أن٤م صٚمٞم٧م :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨مش 707» حتتف

ش اًمًٜمـ» وأصح٤مب أجْم٤ًم، ُمًٚمؿ ورواه .ظمٚمٗمٜم٤م -ؾُمٚمٞمؿ أم -وأُمل ،ط اًمٜمٌل ظمٚمػ

 وطمده٤م اعمرأة: »طمدي٨م وأُم٤م ش.442 -0/409ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػمهؿ،

ه وىمد اًمؼم، قمٌد اسمـ ىم٤مل يمم ومٛمقوقع، :شصػ  أن دونش 0/010» احل٤مومظ إًمٞمف قمزا

 ومدومٕم٤مً : أىمقل ش.6608» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» اٟمٔمر أجْم٤ًم، قمٜمف وؾم٤ميمت٤مً  اعمقوع، قمٜمف ُيٙمل
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سم٤مً  اإلؿمٙم٤مل ًمذاك  وؾم٘متف وزوائده، احلدي٨م أـمراف مجٕم٧م اعمت٤ًمئؾ: ذاك قمـ وضمقا

 وإٟمم ضم٤مًم٦ًم، شمٙمـ مل أهن٤م وًمٌٞم٤من سم٤مإلؿمٙم٤مل، ًمإلـم٤مطم٦م ؾمٝماًل: ؾمٛمًح٤م واطمدً  ؾمٞم٤مىم٤مً 

 - ط - ُمًجده سمحذاء ومراؿمٝم٤م يم٤من وإٟمم! طم٤مئض وهل سمؾ سمٛمّمٚمٞم٦م وٓ ٟم٤مئٛم٦م،

 . اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل. ُمّماله: أي

 (.1247-1243/ 7/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 تلخر أو تؼدم دون اإلمام بحذاء يؼػ القاحد ادلمقم

 ي٤ًمره قمـ وىمٗم٤م ح٤م يٛمٞمٜمف إمم وضم٤مسمراً  قم٤ٌمس اسمـ أدار ط أنف: »طمدي٨م» - 

 .ُمًٚمؿ رواه»

 .صحٞمح 

 قمـ ي٘مػ اًمقاطمد اًمرضمؾ أن قمغم سم٤محلديثلم اهلل رمحف اعمّمٜمػ اطمت٩م( فائدة)

 اًمٌخ٤مرى سمقب مم٤م وهق، قمٜمف ُمت٠مظمر وٓ قمٚمٞمف ُمت٘مدم همػم يٕمٜمك، ًمف حم٤مذي٤مً  اإلُم٤مم يٛملم

 يم٤مٟم٤م إذا، ؾمقاء سمحذائف اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مقم سم٤مب: »وم٘م٤مل قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م قمغم

ش، 0/162ش »اًم٤ٌمرى ومتح» ومراضمع، اًمًٚمػ سمٕمض ذًمؽ ومٕمؾ وىمدش اصمٜملم

 ش.626» وش 131 رىمؿ» ًمٜم٤مش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م» أو

 [(542) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 اإلمام تقشقط عذ الدلقؾ هق ما

 [اإلُم٤مم؟ شمقؾمٞمط قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م] ُمداظمٚم٦م:

 ذم وسيح صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإن أقمٚمؿ واهلل اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ومٛمثاًل  إطم٤مدي٨م، سمٕمض ُمـ يًتٜمٌط أن ممٙمـ وًمٙمٜمف ذًمؽ،

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ ومج٤مء ُمرةً  يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض إنّم٤مري
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070 

 ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ ضم٤مسمر ضم٤مء صمؿ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف يٛمٞمٜمف قمـ ومقىمػ ضم٤ٌمر اؾمٛمف

 صح٦م ٟمٗمٝمؿ أن أُمٙمٜمٜم٤م احلدي٨م هذا ٓطمٔمٜم٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف، هٙمذا ط اًمٜمٌل ومدومٕمٝمم

 قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ُمٌٜم٤مه، طمٞم٨م ُمـ وٕمٞمًٗم٤م يم٤من وإن ُمٕمٜم٤مه، طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م ذًمؽ

 إذا احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك أن طمٞمٜمذاك ؿمؽ ومالش اإلُم٤مم وؾمٓمقا : »واًمًالم اًمّمالة

ًٓ  دًٓمتف طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا ُمٗمٝمقم يٌ٘مك وضم٤ٌمر ضم٤مسمر طمدي٨م ٓطمٔمٜم٤م  .سمف ُمٕمٛمق

 أن اًمؽمهمٞم٥م ذم اعمٜمذري احل٤مومظ ذيمره اإلؾمٜم٤مد وٕمٞمػ طمدي٨م ضم٤مء وىمد

 أطمٗمٔمٝم٤م ٓ مجٚم٦مً  ومذيمر زاد ىمد اًمّمػ ُمـ إجٛمـ اجل٤مٟم٥م أن يقم ذات رأى طاًمٜمٌل

 يقضمد ٓ أنف احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ إجن اجل٤مٟم٥م ذم ًمٞمّمكم ضم٤مء ُمـ قمغم اًمؽمطمؿ ُمثؾ أن

 .ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ اؾمتٜم٤ٌمـمف يٛمٙمـ ُم٤م إٓ إُمر هذا ذم سيح طمدي٨م

 (22:21:47/أ48: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 السقاري بني الصػ

 ُيت٤مر اإلٟم٤ًمن وأطمٞم٤مٟم٤مً  يمثػماً  ي٘مع يٕمٜمل ؾم١مال، أؾم٠مل سَمّدي يمٜم٧م ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 إمم وصؾ إٟم٤ًمن إذا اعم٘مٓمققم٦م، اًمّمٗمقف ىمْمٞم٦م هق يٕمٜمل وُيْنه، سم٤ًمـمتف قمغم

 اًمّمػ ذم يّمكم ومٝمؾ ىَمِدم صمؿ ُم٤مل، ومٞمف يٕمٜمل شم٤مم، همػم ُم٘مٓمققم٤مً  صٗم٤مً  ووضمد اعمًجد

ه ٓ أم اعم٘مٓمقع  اجلديد؟ اًمّمػ هذا هق ًمٞمٗمتتح صػ ذم ُمٜمٗمرداً  ويّمكم صٗم٤ًم، َيُٕمد 

 وم٤مرهم٤ًم، ُم٤مزال ومٞمف اعم٘مٓمقع اًمّمػ يم٤من إذا ومٞمم خيتٚمػ هذا، ذم أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 إذا قمم خيتٚمػ سمٕمد، وم٤مرغ اًمث٤مين واًمٜمّمػ ممتٚمئ اًمٜمّمػ اًم٤ًمريتلم سملم ُم٤م يٕمٜمل ومراغ

 أو يٛمٞمٜم٤مً  إُم٤م اًم٤ًمريتلم إطمدى ضم٤مٟم٥م قمغم ؾمٞمّمػ هق صمؿ ممتٚمئ، اًم٤ًمريتلم سملم ُم٤م يم٤من

 ذم أُم٤م ًمقطمدة، صٗم٤مً  يِمٙمؾ وإٟمم يّمػ، ٓ ىمٓمٕم٤مً : اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمقرة هذه ذم ي٤ًمرًا،

 ٓ اًمٗمراغ هذا ومٞمف اًمذي اًمّمػ هذا أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م يم٤من إن يٜمٔمر: إومم احل٤مًم٦م

 ومٞمٖمٚم٥م حمّمقريـ، واًمزسم٤مئـ واًمْمٞمقف -ُمثالً - صٌح٤مً  اًمقىم٧م يٙمقن يم٠من يٙمتٛمؾ،

 سمٞمّمػ أو سمٞمٙمٛمؾ ُهقن ومٝمق سم٤معمّمٚملم، يٙمتٛمؾ ٓ ؾمقف اًمٗمراغ هذا أن فمٜمف قمغم

 وُمٕم٘مقًمٞم٦م اعمٕمٜمك، ُمٕم٘مقل أنف اًمث٤مين، اًمّمػ قمـ اًمٜمٝمل قمغم ٟمٜمٔمر ٟمحـ ٕنف ُمٕمٝمؿ:



   يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 اًمّمػ ىمٓمع يّمػم راح ُم٤م هل احل٤مًم٦م ذم هقن اًمّمػ، ىمٓمع ُمـ ُيّمؾ ُم٤م هق اعمٕمٜمك

 . إومم احل٤مًم٦م قمٙمس

 (22: 24: 37/ 064/واًمٜمقر اهلدى) 

 تؽبرة ادسبقق فؽز راكع واإلمام ادسبقق دخؾ إذا

 وركع واحدة

 ؟[وريمع واطمدة شمٙمٌػمة اعمًٌقق ومٙمؼم رايمع واإلُم٤مم اعمًٌقق دظمؾ إذا] اًم٤ًمئؾ:

٧م ريمع صمؿ ىم٤مئمً  يمؼم يم٤من إن: اجلواب  وإن اًمقاضم٥م، وٞمَّع ًمٙمـ صالشمف، صحَّ

 هق وهذا يمٚمٝم٤م، اًمّمالة ووٞمع ريمٜم٤ًم، ووٞمع سم٤مًمقاضم٥م أتك وم٘مد يريمع وهق يمؼم يم٤من

 اًم٘مّمد يم٤من إذا ٕنف ىمّمده يم٤من إذا: ٟم٘مقل أن يٙمٗمل ٓ هٜم٤م وًمذًمؽ اًمٞمقم اًمٜم٤مس واىمع

 .اًمٗم٤مؾمد اًمٕمٛمؾ احلًـ، اًم٘مّمد يٜمٗمع ُم٤م وم٤مؾمد، اًمٕمٛمؾ وًمٙمـ ـمٞم٦ٌم، سمٜمٞم٦م

  

 (22: 46: 76/ 067/واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصػ

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل: اإلمام قال يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  وإن ،[77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 إىمؾ قمغم أو جلٝمٚمف، اًمٜم٤مس مج٤مهػم سمف اسمُتكم ُم٤م هق إٟمم سمف، اًمتذيمػم جي٥م ُم٤م أهؿ ُمـ

 قمـ ُمٝمقًٓ  يم٤من ُم٤م هق إٟمم رء يمؾ ىمٌؾ سمف سم٤مًمتذيمػم آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل اًمذي قمٜمف، سم٤مًمٖمٗمٚم٦م

 سمٜمٞم٧م، يقم سُمٜمِٞم٧م اًم٘مديٛم٦م اعم٤ًمضمد أيمثر أن قمٜمف، هم٤مومٚملم يم٤مٟمقا  أو اًمٜم٤مس، مج٤مهػم

 ؾَمَقاري، ودون أقمٛمدة دون ُمًجد سمٜم٤مء قمغم ؾم٤مقمدَتؿ ىمد شمٙمـ مل اعمٕممري٦م واهلٜمدؾم٦م

 وهذه واًمًقاري، إقمٛمدة ُمـ قمديد ومٞمف يٙمقن أن ُمـ خيٚمق ُمًجد يٙم٤مد ومال وًمذًمؽ
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073 

 أن إىمؾ قمغم أو سم٤مإلؾمالم، وم٘مٞمف ُمٝمٜمدس ُمـ اًمتخٓمٞمط دون سمٜمٞم٧م سُمٜمل، يقم إقمٛمدة

 اًمٙمٚمٛم٦م ذم إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اًمٕمٚمقم أن: احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًمٕمٚممء: ُمـ قم٤ممل ُمع يتٕم٤مون

 أومراد ُمـ ومرد هب٤م يٜمٝمض أن أو يٜمقَء، أن يًتٓمٞمع ٓ -اًمٙمٗم٤مئٞم٦م اًمٕمٚمقم وهل- اًم٤ًمسم٘م٦م

 ٓ وًمٙمـ اًمٙمٗم٤مئٞم٦م، اًمٗمروض هذه ُمـ سمٗمرض ُمٜمٝمؿ ومرد يُمؾ   ي٘مقم وإٟمم اًمٕمٚممء،

 قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ﴿: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل يمم ُمتٕم٤موٟملم، يم٤مٟمقا  إذا إٓ اًمٗمروض هذه شمٗمٞمدهؿ

 .[0:اح٤مئدة] ﴾َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِّ 

ٌْٜمَك طملم يٜمٌٖمل يم٤من  سمٜم٤مء ذم اًمٕمٚممء سمآراء اعمٝمٜمدؾمقن يًتٕملم أن اعم٤ًمضمد، شُم

ٞمف دقمٜم٤م اعمًجد، ٛمِّ ًَ ٜمِّل اعمًجد ُٟم  ً ٚمٗمل، أو اًم ًَّ  وهٜم٤مك ؾَمٚمٗمل، ؿمخص هٜم٤مك اًم

 َٟمَ٘مَٚمْتٝم٤م اًمتل إطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم اًمًٜم٦م، قمغم: أي -أجْم٤مً – ؾمٚمٗمل ُمًجد

 .إًمٞمٜم٤م اًمّمح٤مسم٦م

 ذًمؽ أن ُمع اًمٞمقم طمتك شمٓمٌٞمُ٘مٝم٤م ُأمْهؾ اًمتل اًمٖمري٦ٌم اًمٕمجٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م ُمـ إن 

 .اعمٞمًقر ُمـ

ّٛمك سم٤مب ُمًجد يمؾ ذم هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل: أقمٜمل..  ًَ  ٓ: أي اًمٜم٤ًمء، سم٤ٌمب ُي

 ُم٤م سم٤مًمرضم٤مل، اخل٤مص٦م إبقاب أو سم٤مًمرضم٤مل اخل٤مص اًم٤ٌمب أن يمم اًمٜم٤ًمء، إٓ يدظمٚمف

 .إبقاب شمٚمؽ ُمـ سم٤مب ُمـ اعمًجد شمدظمؾ أن ًمٚمٜم٤ًمء يٜمٌٖمل

 سمـ اهلل قمٌد ُمقمم ٟم٤مومع ـمريؼ ُمـش ؾمٜمٜمف» ذمش داود أبق رواه» طمدي٨م ُمـ ُم٠مظمقذ ذًمؽ 

 إمم يقُم٤مً  ط اًمٜمٌل ُمع دظمؾ أنف قمٛمر، اسمـ قمـ: ٟم٤مومع ىم٤مل قمٜمٝمم، اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 ىم٤ملش. ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل -اًمٜمٌقي اعمًجد- اعمًجد،

 ٕن إـمالىم٤ًم: اًم٤ٌمب هذا ُمـ اعمًجد ذًمؽ سمٕمد قمٛمر اسمـ دظمؾ ومم: قمٛمر اسمـ ُمقٓه قمـ ٟم٤مومع

 ش.ًمٚمٜم٤ًمء اًم٤ٌمب هذا شمريمٜم٤م ًمق: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 ومٝمٜم٤مك اًمٜمٌقي، اعمًجد إمم قمٛمرة، أو طم٩م ذم ُمٜمٙمؿ ذه٥م ُمـ اًمٞمقم، وشَمٕمٚمٛمقن

 .ؾمٚمػ قمـ ظمٚمٗم٤مً  ُمتقارث هذاش اًمٜم٤ًمء سم٤مب» اؾمٛمف سم٤مب
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 هٜم٤مك، اًمٌالد سمٕمَض  وزرُت  ُمٍم، إمم اًمذه٤مب زم أُتِٞمح يم٤من أنف -ضمٞمداً – ٕذيمر وإين 

ٞم٧م همػمه٤م، أو ؾُمقه٤مج ًمٕمٚمٝم٤م  ُيٌْٜمَك ُمًجد إمم هٜم٤مك أصح٤ميب سمٕمض وم٠مظمذين اؾمٛمٝم٤م، ًٟم

 سم٤مب وأجـ: هلؿ ىمٚم٧م زم، سم٤مب وهٜم٤م اعمرطم٤مض، وهٜم٤م اعمٞمَْم٠مَة ؾمٞمٙمقن هٜم٤م: زم وم٘م٤مًمقا  ضمديدًا،

 .ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مب ُمٜمف ُيتََخذ ُمٙم٤مٟم٤مً  ومقوٕمقا  ظمػماً، اهلل ضمزاك: ىم٤مًمقا  اًمٜم٤ًمء؟

 ٓ يم٤من اًمذي اًمّمٕم٥م اًمٌمء ًمٙمـ همٗمٚم٦م، ذم وم٤مًمٜم٤مس ذًمؽ ُمع ؾمٝمؾ، أُمر هذا 

 ٕن أقمٛمدة: دون واؾمع، يمٌػمٌ  ُمٝمؿ ُمًجد ُيٌٜمك أن اًمزُم٤من، هذا ذم إٓ حت٘مٞم٘مف يٛمٙمـ

 وإٟمم واًمٗم٤ًمد، ًمٚمٌٓمالن أىمقل ٓ اعمّمٚملم، صالة ًمتٕمريض ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن إقمٛمدة هذه

 .اًمثقاب ُمـ ًمٚمٜم٘مص إىمؾ قمغم

ل قمـ ضم٤مء ىمد ٕنف ذًمؽ  سمـ أنس طمدي٨م ُمـ: أطمُدمه٤م اصمٜم٤من، طمديث٤من ط اًمٜمٌَّ

َقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: ىم٤مل -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ ًَّ  قمٝمد ذم ـمرداً  اًم

قا  ٓ: »أظمر واحلدي٨م ،ط اًمٜمٌل قاري سملم شَمُّمٗم  ًَّ  ش.اًم

 سملم صٗم٤مً  ومقضمدٟم٤م اعمًجد، أن دظمٚمٜم٤م أنٜم٤م: اًمٙمٚمٛم٦م هبذه إزمَّ  أوطمك اًمذي

ْخَٛم٦م، إقمٛمدة  هٜم٤مك ًمٕمؾ ُأٓطمظ ٕين ُمٜم٘مٓمع: صػ ذم ُأَصكمِّ  أن أتقرط ويمِْدت اًمْمَّ

ه، أن وَمَٝمَٛمْٛم٧م ومراهم٤مً  ومقضمدت سمٕمد، يٙمتٛمؾ ح٤م صػ  ُمٜم٘مٓمع صػ هق وإذا َأؾُمدَّ

 ش.اًمًقاري سملم شمّمٗمقا  ٓ: »ُمالطمٔمتٝم٤م يٜمٌٖمل واطمدة ومٝمذه اًمًقاري، سم٥ًٌم

 قمـ ُيْٓمَردون يم٤مٟمقا  وأُمُره، وومٕمٚمف ،ط ٟمٌٞمٙمؿ يمالم وإٟمم يمالُمل، ًمٞمس هذا 

قاري سملم اًمّمػ ًَّ  .ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ـَمرداً  اًم

َُصّػ  شم٠مظمرت أنٜمل: اًمث٤مين اًمٌمء  هلل، واحلٛمد ومقضمدشمف ُمٜم٘مٓمع، همػم َصّػ  ذم ِٕ

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع اًمًقاري سملم آصٓمٗم٤مف حَت٤مؿمك اًمذي ٟمٔمري، ًَمَٗم٧م اًمذي اًمٌمء ًمٙمـ

 .سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ أو اًمٖمٗمٚم٦م هق واًم٥ًٌم أظمرى،

 يتخٚمٚمف اًمذي وهق يديف، سملم اًمذي اًمّمػ قمـ ضمداً  سمٕمٞمداً  اًمّمػ هذا يم٤من: أي 

قمٛمدة  وهل اًمزُم٤من، هذا ذم اعم٤ًمضمد هب٤م اسمتٚمٞم٧م اًمتل اًمٌدقم٦م هذه واًم٥ًٌم واًمًقاري: ٕا

 .آظمره إمم.. سمٕمْمٝم٤م أؾمالك، سمٕمْمٝم٤م سم٤محلؼم، ظمط سمٕمْمٝم٤م اعمًجد ذم مُتَد   اًمتل اخلٓمقط
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 سمٕمْم٤ًم، سمٕمُْمف جير يمالم ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمم واًمٙمالم يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم

ون اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ اعمنموقم٦م: إُمقر ُمـ هق اخلٓمقط هذه َُمدَّ  أن ق  ًَ  اًمّمٗمقف ُي

 ىم٤مقمدشم٤من، هٜم٤مك: وهق ضمدًا، ه٤مم قمٚمٛمل أصقزم سمح٨م ومٞمف اًمقاىمع ذم وهذا قمٚمٞمٝم٤م،

 يمؾ: »ىمقًمف وهق اًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل يمالم ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص: إطمدامه٤م

 يمثػم وُمقىمػ احلدي٨م، هذا ذم اخلقض أريد وٓش اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م

 ذم احلدي٨م وضسمقا  قمٛمقُمف، قَمٓمَّٚمقا  أهنؿ طمٞم٨م احلدي٨م، هذا دم٤مه اًمٞمقم اًمٕمٚممء ُمـ

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس: وم٘م٤مًمقا  صدره،

 سمدقم٦م يمؾ: »ي٘مقل ط اهلل رؾمقل ًمف، واعمٕم٤ميم٦ًم ط وًمٚمرؾمقل هلل اعمِم٤مىم٦َّم هذه

 .والًم٦م سمدقم٦م يمؾ ًمٞمس ٓ،: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ه١مٓءش والًم٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف- اعمٕمّمقم يمالم ُمـ اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة يٙمٗمٞمٙمؿ هٜم٤م، اخلقض أريد ٓ 

 .-اًمًالم

ر أن أريد ًمٙمـ   أظمذاً  واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب أدًم٦م ُمـ ُأظمذت أظمرى، سم٘م٤مقمدة ُأَذيمِّ

 اًم٘م٤مقمدة وهل إومم، اًم٘م٤مقمدة ذم اًمِم٠من هق يمم سيح، َٟمص   قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤ًم،

د ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمتل ًَ  سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» وُمثٚمٝم٤مش اًمذرائع ؾَمدّ » ىم٤مقمدة اًمذرائع، سمِ

 اعم٤ًمضمد، ذم اخلٞمقط هذه ُمد أن ئمٜمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم: أن ٟم٘مػ هٜم٤مش واضم٥م ومٝمق

 ومٝمق سمف، إٓ اًمقاضم٥م ي٘مقم ٓ ُم٤م» ذيمرٟم٤م ُم٤م: ُمٜمٝم٤م اًمتل اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ هق

 إـمالىمٝم٤م؟ قمغم-ؿمؽ وٓ صحٞمح٦م وهل- اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح ىم٤مقمدة ومٝمؾش واضم٥م

ه أن وأرضمق: اًمٌح٨م هٜم٤م  هب٤م، إظمذ جي٥م اًم٘م٤مقمدة هذه اؾمتٓمٕم٧م، ُم٤م أظْمَتٍِمَ

 .اًمًٜم٦م خت٤مًمػ ٓ أن: واطمد سمنمط ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أوؾمع ذم وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م

 أن -ري٥م وٓ ؿمؽ وٓ- وشم٘مرير، وومٕمؾ ىمقل: أىم٤ًمم صمالصم٦م شمٕمٚمٛمقن يمم واًمًٜم٦م 

ٟمٜم٤م  إُم٤مُم٤مً  اًمّمالة ذم ُيَٙمؼمِّ  ٓ يم٤من: ط اًمٜمٌل أن َيْٕمَٚمٛمقن مجٞمٕم٤مً  احل٤مضيـ إظمقا

 إمم.. شم٠مظمر وآظمر شم٘مدم،: ًمزيد ي٘مقل وأن اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ي٠مُمر أن سمٕمد إٓ سم٤مًمٜم٤مس،

ّقى يم٤من طمتك آظمره، ًَ ّقى يمم اًمّمٗمقف ُي ًَ  -اًمًالم قمٚمٞمف- ويم٤من اًمرُم٤مح، ىِمَداح شُم

د  صٗمقوَمٙمؿ، ًمُتًقونَّ : » ي٘مقل يم٤من طمتك اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م إُمر وي١ميمد ضمدًا، ُيَِمدِّ
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 ش. وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو

 .. وشم٠مظمر شم٘مدم،: وي٘مقل اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م سم٤مُٕمر ُيْٕمٜمَك يم٤من اهلل رؾمقل: وم٢مذاً 

 يم٤من! أيمثره وُم٤م -يقُمئذ– اًمٜمخٞمؾ ظمٞمٓم٤من ُمـ ظمٞمط ُمد اعمٛمٙمـ ُمـ يم٤من هؾ شُمرى

 !سمداه٦م اجلقاب ٓ؟ أم ذًمؽ، يٗمٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف يٛمٙمٜمف

 ذًمؽ؟ اًمرؾمقل ومٕمؾ هؾ: إذاً 

 .ٓ :اجلواب

 ذًمؽ؟ ٟمٗمٕمؾ أن ٟمحـ ًمٜم٤م جيقز هؾ: إذاً 

 ومل اًمرؾمقل، قمٝمد ذم أُمر إلطمداث ىم٤مئًم، اعم٘متيض يم٤من ُم٤م: ٕنف ٓ: :اجلواب

 اًمٌدع ُمـ هق إي٤مه، إجي٤مده وقمدم اًمزُم٤من، ذاك ذم اعم٘متيض وضمقد ُمع ًمف وم٢مطمداصمٜم٤م يٗمٕمٚمف،

 ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م يمؾ: »-اًمذيمر اًم٤ًمسمؼ- اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ذم اًمداظمٚم٦م

 ش.اًمٜم٤مر ذم والًم٦م

 ُم٤ًمضمد ذم اًمٞمقم ؿم٤مقم٧م اًمتل واًمٌدقم٦م اعمحدصم٦م هبذه آهمؽمار جيقز ٓ: إذاً 

، أطمالمه٤م: ؿمٞمئلم أطمد هق ذوقُمٝم٤م وؾم٥ٌم اعمًٚمٛملم،  اًمٗم٘مف قمـ اًمٕمٚممء همٗمٚم٦م ُُمرَّ

َت٘مك اًمّمحٞمح ًْ  سمتٕمٚمٞمؿ ُيْٕمٜمقن ٓ هؿ -همٗمٚمتٝمؿ قمدم ُمع- أو واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اعمُ

 .اعمًٚمٛملم إظمقاهنؿ

٧م اًمٌدقم٦م هذه ٟمِم٠مت ًمذًمؽ   خَيُُٓمقن اًمذيـ: أظمرى ُمِمٙمٚم٦م صَمؿَّ  اعم٤ًمضمد، وقَمٛمَّ

 ًمق ظَمٓم٤ًم، دمد اًمٌح٨م، ذم أن اًمِم٤مهد وهٜم٤م سمٕمٚممء، ًمٞمًقا  -أجْم٤مً – اخلٓمقط هذه

روا اخلط، هذا ظَمَٓمَٓمتؿ ح٤مذا سمرأؾمف، اًمٕمٛمقد يٜمٓمح اعمّمكم قمٜمده وىمػ  ىمٚمٞماًل: سمف شم٠مظمَّ

 .ُم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس اًمًجقد، هلؿ يٜمٌٖمل يمم ًمرهبؿ يًجدوا أن اعمّمٚمقن يتٛمٙمـ طمتك

 .ؾمًدى اعمٙم٤من ذًمؽ وو٤مع ؾمًدى اخلط ذه٥م ح٤مذا؟ اخلط هذا: إذاً 

 ح٤م اًمٜم٤مس، ومقىمػ اًمٚمٞمٚم٦م، ؿم٤مهدشمف اًمذي وهذا وراءه، اًمث٤مين اخلط ضم٤مء ٟمِم٠م؟ ُم٤مذا

 هذا وسملم اًمٕمٛمقد سملم صم٤مين صػ إدظم٤مل ممٙمـ يٛمتٚمئ، يٙم٤مد اًمّمػ يم٤مد ٟمحـ وىمٗمٜم٤م
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 ودون شمٗمٙمػم دون اخلٓمقط هذه ظَمّٓمقا  اًمذيـ ُمـ ٟمِم٠م؟ أجـ ُمـ اخلٓم٠م ًمٙمـ اًمّمػ،

 هٜم٤م هؾ سمٕمٞمدة، ُم٤ًموم٦م اًم٤ًمري٦م وسملم سمٞمٜمل وضمدت ًمٚمّمػ، اٟمَْمْٛمَٛم٧م ومٚمم وقمل،

 هٜم٤مش اًمّمٗمقف سملم ىم٤مرسمقا : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ٟم٘مقل ًمٚمنميٕم٦م؟ خم٤مًمٗم٦م

 .اًمّمٗمقف سملم ُم٤م ُم٤ٌمقمدةً  ص٤مر

 يًتٓمٞمع ٓ اعمّمكم وىمػ إذا اًمذي إول، اًمّمػ هٜم٤مك يٙمقن أن يٜمٌٖمل يم٤من: إذاً 

 اًمّمػ وسم٤مًمت٤مزم اًمّمػ، ومٞم٘مػ ؿمؼميـ، ُم٘مدار ظمط يت٠مظمر اًم٤ًمري٤مت، وراء يًجد أن

 .هٙمذا. وراءه اًمث٤مين

 ذم اًمٞمقم اعمٜمتنمة اخلٓمقط هل اًمٌدقم٦م هذه ضمداً، ويمثػمة يمثػمة سمدع ضمرت، سمدقم٦م: إذاً 

 .اًمّمٗمقف شمًقي٦م ذم قمٚمٞمٝم٤م يتقايمٚمقن اًمٜم٤مس ٕن شمٙمقن: أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذه اعمًجد،

ٜم٦م هذه ذم: أن اعمث٤مل وظمذوا   ً  هذه ذم -وضمؾ قمز اهلل سمٗمْمؾ- ؿم٤مقم٧م اًمتل اًم

ٌْؾ، ُمـ ُأُِمٞمت٧م يم٤مٟم٧م وىمد -إردن ذم- اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعمت٠مظمرة، اًمًٜملم : هل ىَم

 ظمٓمقط هٜم٤مك وًمٞمس قم٤مدي٦م، أرض اعمّمغم ذم اعمّمغم، ذم اًمٕمٞمديـ صالة إىم٤مُم٦م ؾمٜم٦م

قن ٓ اًمٜم٤مس ٕن ذًمؽ صٗمقف، ُمـ شمرى ُم٤م أؾمقأ  ُمـ اًمّمٗمقف ومتجد ممدودة،  َيُّمٗم 

 .ظمٞمط يقضمد ٓ هٜم٤م اخلٞمط، قمغم إٓ

 هذه اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م آهتمم قمدم إمم أدى اًمذي ُم٤م اعمٜم٤مفمر، أومًد ُمـ ُمٜمٔمر

: -واًمٗمٕمٚمٞم٦م اًم٘مقًمٞم٦م- اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمٜم٦م وخت٤مًمػ اعمًجد ذم مُتَد   اًمتل اخلٓمقط

 أئٛم٦م اؾمؽماح شم٠مظمر، شم٘مدم، ،شاًمّمالة مت٤مم ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من صٗمقومٙمؿ: ؾَمّقوا»

 .اخلٞمط هذا ذًمؽ ُمـ أراطمٝمؿ اًمقاضم٥م، هبذا اًم٘مٞم٤مم ُمـ اعم٤ًمضمد

ر وم٠من٤م: وًمذًمؽ   اًمٕمٛمقد، ُمـ ىمري٥م هق اًمذي اخلط هذا ؿم٤مهدشمف، اًمذي هبذا ُأَذيمِّ

ر أن جي٥م  ُم٤م وطمتك اًمًجقد، ُمـ اًمٕمٛمقد وراء وىمػ َُمـ يتٛمٙمـ طمتك ىمٚمٞماًل، ُي١َمظمَّ

 سملم اًمذي اًمّمػ قمـ سمٕمٞمداً  اًمًقاري، سملم يّمػ أن يريد ُم٤م اًمذي اًمّمػ يٙمقن

  ح٤مذا؟ اًمًقاري، سملم اًمذي اًمّمػ هذا صمؿ يديف،

 هٜم٤م، ي٘مٗمقن ُم٤م هٜم٤م، اخلٞمط يٙمقن اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ اًمًقاري، أُم٤مم اًمّمػ ومٚمٞمٙمـ
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079 

 اًمِم٤مهد وًمٞمٌٚمغ» َذيّمرشمٙمؿ، ىمد أن٤م وه٤م ُُمَذيّمر، إمم حتت٤مج وًمٙمٜمٝم٤م ضمدًا، ؾمٝمٚم٦م واعم٠ًمخ٦م

 ش. اًمٖم٤مئ٥م

 (22: 22: 31/ 644/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ؟ يؼطع هؾ الصػ دم صبقان وجقد

 ؟ُم٘مٓمققم٤مً  اًمّمػ يٙمقن هؾ اًمّمػ، ذم اًمّمٌٞم٤من وضمقد طم٤مل ذم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمػ، ذم سم٘م٤مئٝمؿ قمغم إوٓد طم٤مومظ ُم٤م إذا ُم٘مٓمققم٤مً  اًمّمػ يٙمقن ٓ اًمِمٞمخ:

 .وؾمـ ؾمـ ُمـ خيتٚمػ اعمٕمروف وًمٙمـ

 .اًم٤ًمسمٕم٦م ؾمـ ذم ُمداظمٚم٦م:

 أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م شمرسمٞم٦م، إمم شمرسمٞم٦م وُمـ ؾمـ، إمم ؾمـ ُمـ خيتٚمػ اًمِمٞمخ:

ي أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، وًمق أوًٓ، ُمٕمٞمٜم٦م، ؾمـ ذم إـمٗم٤مل ٟمٜمتخ٥م قِّ ًَ  سملم ُٟم

 .صم٤مٟمٞم٤مً  وصالطمٝم٤م، اًمؽمسمٞم٦م صح٦م ُمـ إؾمٜم٤من هذه أصح٤مب

 ؾمٌع، ؾِمٜمّف ممـ اًمّمػ هذا ذم يٙمقن وم٘مد واىمع، أُمر قمـ ٟمتٙمٚمؿ أن ٟمريد ومٜمحـ 

 ُمـ آظمتالف، أؿمد خمتٚمٗملم يٙمقٟمقا  ىمد صمؿ صٌٞم٤من، أيمثر، ؾمٜمف وَُمـ أىمؾ، ؾمٜمف وَُمـ

 .اعم٤ًمضمد سمآداب واًمتذيمػم واًمت٠مدي٥م اًمؽمسمٞم٦م طمٞم٨م

 ي٤ًميرون أهنؿ إوٓد ه١مٓء قم٤مدة ُمـ يم٤من إذا: ومٜم٘مقل قم٤مُم٤ًم، يمالُم٤مً  ٟمتٙمٚمؿ ًمٙمـ 

 ومٞمٜم٘مٓمع أطمدهؿ، هيرب وٓ يٗمؾ ٓ أنف سمحٞم٨م آظمره٤م، إمم أوهل٤م ُمـ اًمّمالة ُمت٤مسمٕم٦م قمغم

 .اٟم٘مٓمع اًمّمػ سم٠من ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ أنٜم٤م ؿمؽ ٓ اًمّمػ،

 سمٕمد ًمٙمـ ُمٕمؽ، أن هق إوٓد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن اًمقاىمع اًمقاىمع، هق ُم٤م ًمٙمـ 

 .ي٤ٌمل ومل ومخرج واًمقًمدٟم٦م اًمّمٌٞمٜم٦م قمٚمٞمف همٚم٧ٌم ىمٚمٞمؾ

 ُم٤م إذا طمتك اًمرضم٤مل، ظمٚمػ اًمّمٌٞم٤من صػ جيٕمٚمقا  أن اعمًٚمٛملم قمٛمؾ ُمـ يم٤من ًمذًمؽ 

 ؾمٜمـ ذم طمدي٨م هذا وذم اًمرضم٤مل، سمّمػ أظَمّؾ  يٙمقن ُم٤م دسمره، وومّم  صٌٞم٤مٟمٞمتف ريمٌف أطمدهؿ
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ّٛمك وهق ومٞمف، اًمٕمٚممء اظمتٚمػ رضمؾ ومٞمف ًمٙمـ وهمػِممه٤م، أمحد وُمًٜمد داود أيب ًَ  سمـ سمِمٝمر: اعمُ

ـ ُمٜمٝمؿ واًم٘مٚمٞمؾ طمديثف، شمْمٕمٞمػ قمغم وم٤مجلٛمٝمقر طمقؿم٥م، ًّ  هق واًمّمقاب طمديثف، ُُيَ

 .احلدي٨م هذا ُمع يتمؿمك اعمًٚمٛملم قمٛمؾ وًمٙمـ اجلٛمٝمقر، ُمذه٥م

 :..(61: 70/ 668/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصالة

ٟمٜم٤م ي٤م شم٠مظمروا :ادصلني لبعض كالمه موجًها الشوخ  ٓ.. اًمًقاري سملم إظمقا

ٟمٜم٤م ي٤م هذه إقمٛمدة، سملم اًمّمػ جيقز  ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ اًمتل إُمقر ُمـ -أجْم٤مً – إظمقا

 وهذه اًمٕمٛمقد هذا.. اصمٜم٤من طمديث٤من هٜم٤مك.. اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م اعمًٚمٛمقن

 سملم شمّمٗمقا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ؾمقاري،.. ؾم٤مري٦م.. ؾم٤مري٦م اؾمٛمٝم٤م اًمرؾمقل ًمٖم٦م ذم

 وهذا أىم٤ًمم، صمالصم٦م جيٕمٚمف.. اًمّمػ ي٘مٓمع اًمًقاري سملم اًمّمػ ٕن ح٤مذا؟ش اًمًقاري

 وًمذًمؽ وىمٚمقهبؿ: سمقاـمٜمٝمؿ شمتقطمد طمتك اعمًٚمٛملم، فمقاهر سمتقطمٞمد اإلؾمالم قمٜم٤مي٦م ُمـ

 شمًقي٦م ذم اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من أو اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل

ّقون: »اًمّمٗمقف ًَ  ىمٚمقسمٙمؿ،: أيش وضمقهٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، ًمُت

 اًمٔم٤مهر: يٕمٜمل اًم٘مٚمقب، ذم آظمتالف ذم ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمّمػ شمًقي٦م ذم وم٤مٓظمتالف

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس يمذًمؽ اًم٤ٌمـمـ يٙمقن اًمنمع قمغم اًمٔم٤مهر يم٤من إن.. اًم٤ٌمـمـ قمٜمقان

 .طمدي٨م هذاش اًمًقاري سملم شَمُّمٗم قا  ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمّمػ وطمدة قمغم ومٛمح٤مومٔم٦م

 ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم يمٜم٤م: »-قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُم٤مًمؽ سمـ أنس ي٘مقل: أظمر احلدي٨م

 أن يمٌػم ظمٓم٠م هذا ٕن ح٤مذا؟ سم٘مقة، شم٠مظمروا.. ـمردش ـمرداً  اًمًقاري سملم اًمّمػ قمـ ُٟمْٓمَرد

 وىمٓمٕم٦م واجلدار، اًم٤ًمري٦م سملم ىمٓمٕم٦م أو اًم٤ًمريتلم، سملم ىمٓمٕم٦م ي٘م٤مم أن سم٥ًٌم اًمّمػ، ي٘مٓمع

 .واجلدار إظمرى اًم٤ًمري٦م سملم

 ذم ُم٤م إذا شمت٠مظمروا أن إُم٤م وإٟمم اًمًقاري، سملم شم٘مٗمقا  أن يٜمٌٖمل ٓ.. هلذا وم٤مٟمتٌٝمقا 

 شمّمٌح سمحٞم٨م شمت٘مدُمقا  أن إُم٤م: ؿمٞمئلم وم٠مطمد سم٤مًمت٘مدم أن اًمقوع قم٤مجلٜم٤م يمم ُم٤مل
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 سملم ومراغ هٜم٤مك يٙمقن سمحٞم٨م اًمًقاري، ظمٚمػ شمت٠مظمروا أن أو ظمٚمٗمٙمؿ، اًمًقاري

 ُم٤م سمٛم٘مدار يٙمقن قم٤مدةً  اًمذي اًمّمػ ُمـ أيمثر وسمٞمٜمٙمؿ أجديٙمؿ، سملم اًمذي اًمّمػ

 .قمٚمٞمف حت٤مومٔمقن اهلل ؿم٤مء إن هذا سم٤مًمراطم٦م، اًمًجقد ُمـ اعمّمكم يتٛمٙمـ

 (22: 07: 07/   733/  واًمٜمقر اهلدى) 

 السقاري بني الصػ حؽؿ

٤م وصؾ ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م اًمِمٞمخ: ٤م ىمٓمع وُمـ اهلل، وصٚمف َصٗمًّ  ىمٓمٕمف َصٗمًّ

: يٕمٜمل ؾمٛمٕم٧م ويمم اًمّمػ، ي٘مٓمع ُمـ طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمّمػ سم٘مٓمع يت٥ًٌم ومٛمـش اهلل

 هنل ومٞمقضمد اًمًقاري، سملم ًمٚمّمالة ضورة يقضمد وٓ ؾمٕم٦م ومٞمف اعمًجد يٙمقن قمٜمدُم٤م

 ريض ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل طمتك اًمًقاري، سملم اًمّمالة قمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ

 ش.ـَمْرًدا اًمًقاري سملم اًمّمالة قمـ ط اًمٜمٌل قمٝمد ذم ُٟمْٓمَرد يمٜم٤م: »قمٜمف اهلل

 إمم يٜم٘مٓمع طمٞم٨م ُمـ اًمًقاري، سملم اًمّمػ ذم ي٘مػ ومال ؾمٕم٦م اعمًجد ذم يم٤من وم٢مذا 

 .اعمًجد ذم اًمقاىمع ُم٤مذا؟ طم٥ًم قمغم يت٠مظمر، أو ىمٚمٞمالً  يت٘مدم وإٟمم ىمٓمع، أرسمع أو صمالث

 ًمق أُم٤م اًمّمٗمقف، شمًتقي هب٤م ٕن اجلمقم٦م: صالة ذم هق إٟمم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا

 مج٤مقم٦م هٜم٤مك يم٤من ًمق سمؾ رء، يقضمد ٓ قمٛمقديـ أو ؾم٤مريتلم سملم ًمقطمده صغم واطمد

 اًمّمػ أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م ٓ أنف سمحٞم٨م اًم٤ًمريتلم، سملم ووىمٗمقا  قم٤مدًة، اًمٕمدد حمدودة

 واوح٦م اًمٕمٚم٦م ٕن ُم٤مٟمع: يقضمد ٓ أجْم٤مً  ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  اًم٤ًمري٦م سمٕمد سمم ؾمٞمتّمؾ

 ضمداً  يمٌػمة همٗمٚم٦م ذم اًمِمديد إؾمػ ُمع واًمٜم٤مس ًمٚمت٘مٓمع، اًمّمػ يتٕمرض أّٓ : وهق

 .اًمقاضم٤ٌمت وقمـ سمؾ اًمًٜمـ، قمـ

 (  22: 06: 23/   147/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ٓ؟ أم كتابعف ففؾ شاهقاً  اخلامسة إىل اإلمام قام إذا

  ذلؽ؟ دم اإلشالم صقخ فتقى هل وما

 ذم أومتك اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦َّم اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ذم ـمٞم٥م،. ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم٤ًمئؾ:

 هذا ومٝمؾ يتٌَُِّٕمقٟمف، ٓ اح٠مُمقُملم أن اخل٤مُم٦ًم ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم إذا اإلُم٤مم أن اًمٗمت٤موى ُمٛمقع

 مخ٤ًًم؟ اًمٔمٝمر َصغمَّ  ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم ُمًٕمقد اسمـ حلدي٨م ُمٕم٤مرض

 اًمٕمٚممء، ُمـ يمثػم سمف يٗمتل اًمرأي هذا أن ٟمٕمرف وٟمحـ ذًمؽ، ذم أؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

 ٟمجد مل قمٚمٛم٧م ومٞمم وًمٙمـ وزٟم٤م، ًمف ٟم٘مٞمؿ طمتك اًمرأي هلذا دًمٞمالً  ٟمًٛمع أن ٟمتٛمٜمك ٟمحـ

 ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ إًمٞمف أذت ُم٤م وهق اًمٕمٙمس وضمدٟم٤م سمؾ دًمٞمال، ًمف

 طمدي٨م يت٠موًمقن اًمرأي سمذاك اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض أقمٚمؿ وم٠من٤م ذًمؽ وُمع قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض

 يتٌلم طمتك ُمًٕمقد سمـ سمحدي٨م احل٤مضيـ ٟمذيمر أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ وًمٕمٚمف ُمًٕمقد اسمـ

 .ُمٛمالً  يم٤من اًم١ًمال ٕن اعمقوقع: هلؿ

 سم٠مصح٤مسمف يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم ذم يمم ُمًٕمقد اسمـ طمدي٨م

ش ٓ: »ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم أِزْيد اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  ؾمٚمَّؿ وح٤م مخ٤ًم، هبؿ ومّمغم اًمٔمٝمر،

 قمٚمٞمف ىم٤مل صمؿ ؾمّٚمؿ، صمؿ اًمًٝمق ؾمجديت ط اهلل رؾمقل ومًجد مخ٤ًم، صٚمٞم٧م: ىم٤مًمقا 

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة ش. ومَذيمِّ

 .هٜم٤م إمم اًم٘مّم٦م اٟمتٝم٧م

 هذه إن: ي٘مقًمقن يت٤مسمع، ٓ اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم سم٠من ي٘مقًمقن واًمذيـ

سم٤مً  ٟم٘مقل وٟمحـ سمٕمد، اًمتنميع ومٞمف يتؿ مل وىم٧م ذم يم٤مٟم٧م احل٤مدصم٦م  اإلؿمٙم٤مل هذا قمـ ضمقا

ٌَلمَّ  يمذًمؽ يم٤من إُمر أن ًمق: ٟم٘مقل اجلقاب، هذا أو  إذا اعم٠ًمخ٦م هذه طمٙمؿ ط اًمٜمٌل ًَم

 ِديٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ٟمزول سمٕمد أي اًمتنميع، مت٤مم سمٕمد وىمٕم٧م ُم٤م

ؾْماَلمَ  ًَمُٙمؿُ  َوَرِوٞم٧ُم  ٟمِْٕمَٛمتِل قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  َوَأمْتَْٛم٧ُم   . [4:اح٤مئدة﴾ ]ِديٜم٤ًم اإْلِ

 ضمديد سمٌمء ي٠ميت أن دون إقمغم اًمرومٞمؼ إمم وارشمٗمع ُم٤مت ىمد ط واًمٜمٌل أُم٤م
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ل  قمـ آٟمٗم٤مً  طمٙمٞمٜم٤مه اًمذي وم٤مجلقاب واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ُمٕمف أصح٤مسمف ومٕمؾ ُم٤م يٕمدِّ

 رؾمقل ومٞمف ي٠مُمرٟم٤م قم٤مم دًمٞمؾ ًمديٜم٤م يقضمد أنف وسمخ٤مص٦م ُمرومقض ُمردود اًمٜم٤مس أوئلؽ

 أٓ أظمٓم٠م، أم أص٤مب ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٜم٤م وٓ يم٤مُمٚم٦ًم، شم٤مُم٦مً  ُمت٤مسمٕم٦مً  إُم٤مم ٟمت٤مسمع أن ط اهلل

: أظمرى رواي٦م وذم ،شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق

 يمؼم وم٢مذا: »ُمٕمروف مت٤مُمف واحلدي٨مش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم»

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا، ريمع وإذا ومٙمؼموا،

[ ضم٤مًم٤ًمً  أو] ىم٤مقمداً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا

 ش.أمجٕملم[ ضمٚمقؾم٤مً  أو] ىمٕمقداً  ومّمٚمقا 

 أن سم٤مإلُم٤مم اإلئتمم مت٤مم ُمـ ضمٕمؾ ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ٟمالطمظ ومٜمحـ

 اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف يم٤مٟم٧م وإٓ سمف يتح٘مؼ أن أصالً  قمٚمٞمف جي٥م ُم٤م اعم١مشمؿ يدع

 احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومقضمدٟم٤م ًمٚم٘مٞم٤مم، ًمٚمٛمًتٓمٞمع سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ُمٜمف اًم٘مدوة ًمتمم حت٘مٞم٘م٤مً  إٓ ًمٌمء ٓ ًمف اعمًتٓمٞمع قمـ اًمريمـ هذا  أؾم٘مط ىمد اًمّمحٞمح

 . سمٛمخ٤مًمٗمتف قمٚمٞمف اًمتٔم٤مهر وقمدم سم٢مُم٤مُمف،

 ؾم٤مهٞم٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مم إذا أنف ضمدًا، قمٔمٞمم شمٜمٌٞمٝم٤مً  هذا ُمـ ٟم٠مظمذ ومٜمحـ يمذًمؽ إُمر وإذ

 ُمـ أن وهق إصؾ، إمم يرضمٕمقن ٕهنؿ! ٟمت٤مسمٕمف؟ ٓ ٟم٘مقل ومٚممذا اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م إمم

: اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘مقًمقن يمم ٕنف ذًمؽ صالشمف، سمٓمٚم٧م وم٘مد ذايمر وهق اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم

 صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف قم٤مُمداً  ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ومٛمـش اًمٜم٤مىمص أظمق اًمزايد»

 .سم٤مـمٚم٦م صالشمف وم٠مجْم٤مً  مخ٤ًمً  اًمرسم٤مقمٞم٦م صغم وُمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف قم٤مُمداً  صمالصم٤مً  اًمّمٌح

 . يت٤مسمٕمف أن يٜمٌٖمل ومال ذايمر، واعم٘متدي اخل٤مُم٦ًم إمم ؾم٤مهٞم٤مً  اإلُم٤مم ىم٤مم إذا: ي٘مقًمقن ومٝمؿ 

 اًمًٜم٦ّم، هق يمم قمٚمٞمف يٗمتح وأن يذيمره، أن سمٕمد يت٤مسمٕمف أن قمٚمٞمف سمؾ ٓ،: ٟم٘مقل ٟمحـ

 ٟمت٤مسمٕمف ن أ قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٜمٌٖمل يرضمع، ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ومٝمق اخل٤مُم٦ًم ذم أنف اإلُم٤مم يتٌلم مل وم٢مذا

 اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ وشمرك اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ًمريمـ ُمٜم٤م شمرك هق ومٞمم شم٤مسمٕمٜم٤مه يمم

 رومع اًمذي وًمٙمـ ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ أجْم٤مً  قمٛمداً  ًمٚمخ٤مُم٦ًم واًم٘مٞم٤مم ًمٚمّمالة، ُمٌٓمؾ
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 اًم٘مْمٞم٦م ذم أجْم٤مً  اإلسمٓم٤مل يرومع اًمذي هق إومم[ اًمّمقرة أو] اًم٘مْمٞم٦م ذم اإلسمٓم٤مل

 ًمٙمٜمٜم٤م شمٞمٛمٞم٦َّم، اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ إلُم٤مُمٜم٤م رٟم٤موشم٘مدي اطمؽماُمٜم٤م ومٛمع وًمذًمؽ إظمرى،

 ُمـ ًمٙمٜم٧م ؿمخّمٞم٤مً  أن٤م شمٞمٛمٞملم ٟمٙمقن أن أردٟم٤م وًمق شمٞمٛمٞملم ًمًٜم٤م إٟمٜم٤م: سمٍماطم٦م ٟم٘مقل

ٌِّٝمٜم٤م ح٤م وًمٙمٜمٜم٤م ُمذهٌٞملم، يم٤مٟمقا  يمذًمؽ وأضمدادي آسم٤مئل أن ظم٤مص٦م احلٜمٗمٞملم،  سمٗمْمؾ ُٟم

 اًمٙمت٤مب ذم ضم٤مء ُم٤م قمغم أطمد ىمقل ي١مصمر أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ سمؾ جي٥م ٓ أنف قمغم اًمًٜم٦م

 .طم٤مل يمؾ قمغم ُم٠مضمقر أنف ُمٕمت٘مديـ ًمف، شمٞمٛمٞم٦َّم اسمـ رأي ٟمدع ًمذًمؽ واًمًٜم٦م،

 ًمٗمتٜم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ ٟمٕمرض وأن ٟم٘مٚمده أن طم٤مل سم٠مي ًمٜم٤م جيقز ٓ ًمٙمـ 

 . سمٕمْمٝم٤م إمم آٟمٗم٤مً  اًمٜمٔمر

 .ًمؽ اهلل وؿمٙمر قمٜمدي ُم٤م هذا

 لرضورة إٓ السقاري بني الصػ ترك وجقب

 قمٝمد قمغم اًمًقاري سملم ٟمّمػ أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤م: »ىم٤مل أبٞمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ

 ش.ـمردا قمٜمٝم٤م وٟمٓمرد ،ط اهلل رؾمقل

 اًمًقاري، سملم اًمّمػ شمرك ذم سيح ٟمص احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام قال]

 .يت٠مظمر أو يت٘مدم أن اًمقاضم٥م وأن

 ذم َأنس طمدي٨م ُمـ وؿم٤مهَده احلدي٨َم  هذا وّٕمَػ  ًم٘مد [:كذلك اإلمام وقال]

 ذمش اعمٜم٤من قمٌد طم٤ًمن» اعمدقمق - اًمٙمثػمةِ  اًمّمحٞمح٦مِ  إطَم٤مدي٨ِم  ُمـ وّٕمَػ  ُم٤م مجٚم٦مِ 

 ومٞمٝم٤م ذه٥َم  ،شاًمًقاري سملم اًمّمالةِ  ُم٠ًمخ٦مِ  ذم إًَم٤ٌمٟمٞملّم  ُمٜم٤مىمِم٦م» أؾممه٤م ًمف رؾم٤مًم٦مٍ 

زِ  إمِم ًمٖمػِمه ُمٜمف شم٘مٚمٞمًدا  وهذا واعمٜمٗمرِد، اإِلُم٤ممِ  قمغم ىمٞم٤مؾًم٤م قمذٍر، ًمٖمػمِ  سمٞمٜمٝم٤م اًمّمالةِ  ضمقا

، ذي ًمٙمؾِّ  سمداه٦مً  فم٤مهرٌ  هق يمم إَرِض، وضمف قمغم ىمٞم٤مسٍ  َأبٓمؾِ  ُمـ  سم٤مِب  ُمـ وم٢ِمّٟمف ًُم٥م 

 اًمذي واًم٘مٓمعُ  ٓ: يمٞمَػ  -اًمًٜم٦ّمَ  يٕم٤مرض مل ًمق هذا- اعمٕمذور قمغم اعمٕمذور همػم ىمٞم٤مس

 أـمٜم٥م صمؿ! ]سمٞمٜمٝم٤م؟ اعمٜمٗمردِ  سمّمالةِ  ُيّمُؾ  ٓ اًمًقاري، سملم اجلمقم٦مِ  سمّمالةِ  ُيّمُؾ 

 [. احلدي٨م قمغم اًمٙمالم ذم اإلُم٤مم
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 (.946/ 1/0)و ،(676/ 1/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الصػ قطع دم السارية حؽؿ حؽؿف الطقيؾ ادـز

٤مري٦م، طمٙمؿ وذم [:اإلمام قال]   ي٘مٓمع وم٢مٟمف اًمٙمثػمة، اًمدرضم٤مت ذي اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم اًًم

ول، اًمّمػ  ي٘مٓمع اعمٜمؼم إنش: »149/  0ش »اإلطمٞم٤مء» ذم اًمٖمزازم ىم٤مل أجْم٤م، اًمث٤مين وشم٤مرة ٕا

ول اًمّمػ وإٟمم اًمّمٗمقف، سمٕمض  ـمرومٞمف قمغم وُم٤م اعمٜمؼم، ومٜم٤مء ذم اًمذي اعمتّمؾ اًمقاطمد ٕا

ول، اًمّمػ: ي٘مقل اًمثقري ويم٤من ُم٘مٓمقع،  ٕنف ُمتجف وهق اعمٜمؼم، يدي سملم اخل٤مرج هق ٕا

 يم٤من إذا اًمّمػ اعمٜمؼم ي٘مٓمع وإٟمم: ىمٚم٧مش. ُمٜمف ويًٛمع اخلٓمٞم٥م ي٘م٤مسمؾ ومٞمف اجل٤مًمس وٕن ُمتّمؾ،

ل عمٜمؼم خم٤مًمٗم٤م  ي٘مػ اإلُم٤مم ٕن سمٛمثٚمف، اًمّمػ يٜم٘مٓمع ومال درضم٤مت، صمالث ًمف يم٤من وم٢مٟمف ط اًمٌٜم

ٜم٦م خم٤مًمٗم٦م ؿم١مم ُمـ ومٙم٤من. ُمٜمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م اًمدرضم٦م سمج٤مٟم٥م  هذا ذم اًمذي اًمٜمٝمل ذم اًمقىمقع اعمٜمؼم ذم اًم

 ُمٜمف يؽمشم٥م ووٕم٤م اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم شمقوع اًمتل اعمداومئ اًمّمػ ىمٓمع ذم ذًمؽ وُمثؾ. احلدي٨م

 اًمٜم٤مس ًمٌٕمد ومٞمف اعمّمٚملم ُمـ أطمد أو اعمًجد إُم٤مم اعمحذور هلذا يٜمتٌف أن دون اًمّمػ، ىمٓمع

٤مَٓتؿ ًمٕمدم وصم٤مٟمٞم٤م اًمديـ، ذم اًمتٗم٘مف قمـ أوٓ سمتٕم٤مد ُم  ويٜمٌٖمل. ويمرهف اًمِم٤مرع قمٜمف هنك قمم سم٤م

 شم٘مٓمع اًمتل اعمدومئ٦م يْمع أو ًمٚمّمٗمقف ىم٤مـمع ـمقيؾ ُمٜمؼم ووع إمم يًٕمك ُمـ يمؾ أن يٕمٚمؿ أن

ش. اهلل ىمٓمٕمف صٗم٤م ىمٓمع وُمـ: »... ط ىمقًمف ُمـ واومر ٟمّمٞم٥م يٚمح٘مف أن خيِمك وم٢مٟمف اًمّمػ،

ٜمد داود أبق أظمرضمف  ش.670 رىمؿش »داود أيب صحٞمح» ذم سمٞمٜمتف يمم صحٞمح سًم

 (.657/ 1/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 اإلمام عذ ادلمقمني تؼدم حؽؿ

 ُمـ آٓف سمْمع أو ُمئ٤مت سمْمع اًمّمالة سمخّمقص اًمِمٞمخ: ومْمٞمٚم٦م ُمداظمٚم٦م:

 يّمٚمقن اًمّمٚمقات أهمٚم٥م: يٕمٜمل إٟمف سمحٞم٨م اًمًالم، سم٤مب أُم٤مم احلرم، أُم٤مم اعمّمٚملم

 صحٞمح٦م صالَتؿ ذًمؽ، ذم -ومْمٚمٙمؿ دام- رأجٙمؿ ُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م، اجلٝم٦م ذم اإلُم٤مم أُم٤مم

 رء؟ قمٚمٞمٝم٤م أو
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 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن اًمِمٞمخ:

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .ورؾمقًمف قمٌُده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

 : سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مَت٤م، إُمقر وَذَّ  ،ط حمٛمد هدُي  اهلدي وظمػمَ  اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػمَ  وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾَّ  والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾَّ  سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾَّ 

 يدي سملم شم٘مدُمٝمؿ ذم آصمٛمقن أصح٤مهب٤م أن أقمٜمل وإٟمم شمّمح، ٓ أقمٜمل وٓ دمقز، ٓ

 .اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمرضم٤مل ىمٞم٤مم ًمٜمٔم٤مم اشم٤ٌمقمٝمؿ وقمدم اإلُم٤مم

 ُيٛمٙمـ ٟمص -قمٚمٛمٜم٤م ومٞمم- ًمديٜم٤م يقضمد ٓ: اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ وًمٙمـ

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا اإلُم٤مم، يدي سملم  اًمذيـ ه١مٓء صالة سمٓمالن قمغم سمف آؾمتدٓل

 أُم٤م ُمرومقع، وم٤مٓصمؿ ًمٕمذر، اإلُم٤مم يدي سملم صالَتؿ يم٤مٟم٧م إذا: أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم َأقْمت٘مده اًمذي هذا ىم٤مئؿ، وم٤مإلصمؿ إلمه٤مل يم٤من إن

 ( 22: 27: 43/   462/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واضطر اجلامع امتأل إذا اإلمام عذ تؼدم مـ صالة تصح هؾ

 اجلامع خارج لؾصالة ادصؾقن

 اعمًجد؟ ظم٤مرج اإلُم٤مم قمـ ٟم٤مس ومٞمت٘مدم أطمٞم٤مٟم٤ًم، اعمًجد يْمٞمؼ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٜمٌقي اعمًجد ذم وىمع يمم ضم٤مئز اًمِمٞمخ:

 ضم٤مئز؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ضورةً  اًمِمٞمخ:

 :..( 18: 39/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 شاجًدا فبؼل السجقد مـ ققامف عـد اإلمام تؽبر يسؿع مل رجؾ

 التالقة الركعة دم الػاحتة قراءة مـ اإلمام اكتفك حتك

 طمتك ؾم٤مضمًدا ومٌ٘مل اًمًجقد ُمـ ىمٞم٤مُمف قمٜمد اإلُم٤مم شمٙمٌػم يًٛمع مل رضمؾ] اًم٤ًمئؾ:

 [:اًمت٤مًمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك

 ًمٙمـ اإلُم٤مُم، اًمٗم٤محت٦مَ  ظمتؿ طمتك اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ؾم٤مضمداً  سم٘مل: أىمقل...ومٝمٛم٧م اًمِمٞمخ:

 اًمٓمقيؾ، ؾمجقده ُمـ رأؾمف رومع ح٤م اعمًٌقق، هذا رأؾمف رومع أن سمٕمد ىم٤مم ح٤م: أؾم٠مل أن٤م

 ومّمالشمف اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ؿم٤مرك صمؿ اًم٘مٞم٤مم، إمم يم٤من وم٢من اًمريمقع، إمم أم اًم٘مٞم٤مم إمم ىم٤مم

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف اًمريمقع إمم اًمًجقد ُمـ ىم٤مم يم٤من إن أُم٤م ُم٤مؿمٞم٦م،

 .اًم٘مٞم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 آصمًم، يم٤من يمذًمؽ ىم٤مم إن وهق واضم٤ًٌم، شمرك ومٝمق يمؼم، ُم٤م ىم٤مم ومروٜم٤م ًمق...اًمِمٞمخ:

 واًمريمقع، اًم٘مٞم٤مم ًمٞمدرك ىمٚمٞماًل، وًمق ي٘مػ: يٕمٜمل ٕنف شمّمح: اًمّمالة أن اعمٝمؿ ًمٙمـ

 جي٥م أنف ُمـ احل٤مًم٦م هذه ذم سمد ومال ًمٚمّمالة، إسمٓم٤مل اًم٘مٞم٤مم شمرك أُم٤م إصمؿ، ًمٚمتٙمٌػم ومؽميمف

 .اًمريمقع إمم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .صالشمف شمٌٓمؾ ٓ، اًمِمٞمخ:

 يمٚمٝم٤م؟ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 .:..( 8: 01/   09/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ادزدحؿ الصػ دم السجقد دم العضديـ جمافاة

 همػم صٍػ  ذم أو ًمقطمده يّمكم طمٞمٜمم اعمّمكم ُمٜمٝم٤م يتٛمٙمـ اعمَُج٤موم٤مه اًمِمٞمخ:

 قمـ اًمذراع رومع ُمـ شم٠ميت اًمتل اعمج٤موم٤مة يٛمٙمٜمف ُم٤م اعمزدطمؿ اًمّمػ ذم أُم٤م ُمزدطمؿ،

 ًمٚمذراع سمًٓمف يم٤من وم٢مذا إرض، قمـ ذراقمف يرومع أن اًمقاضم٥م هق هذا و إرض،

 ضمٝمؾ، قمـ أو همٗمٚم٦م قمـ ٟم٤مدم٤مً  يم٤من وإن سمف، سم٠مس ٓ ومٝمذا اًمّمػ شمراص سم٥ًٌم ٟم٤مشم٩م

رَ  أن ومٞمج٥م  .وُيَٕمٚمَّؿَ  ُيّذيمَّ

 ( 22: 01: 19/   068/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بجاكب مـ يمذي اجلامعة دم الصػ داخؾ التقرك كان إذا

 ادتقرك

يم٧م إذا اًمّمػ ذم وأن٤م ُمداظمٚم٦م:  .سمج٤مٟمٌل ُمـ ُي١ْمِذي شَمَقرَّ

ك، قمٝمد طمدي٨م يم٤من ُمـ إٓ ي١مذي ٓ اًمِمٞمخ: ـ ٓ أو سم٤مًمَتَقر  ًِ  .اًمتقرك ُيـْح

 .ؿمخّملم ُم٤ًموم٦م وي٠مظمذ هٞمؽ، يٗمرؿمخ أنف اًمتقرك ُمٕمٜمك ًمٞمس ٕنف 

 .أبداً  أظمريـ ُيَْم٤ميِؼ ٓ يم٤مٓومؽماش هق قمٚمٞمف، اقمت٤مدوا ًمٚمذيـ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتقرك 

ـ ٓ اًمذي  ًِ ك ُيـْح ٌْٕمد اًمَتَقر   ومٕماًل، ومُٞمَْم٤ميؼ إجن سمِم٘مف ويٛمٞمؾ ومخذي٦م سملم ُي

 .أبداً  ُيَْم٤ميؼ ٓ اًمتقرك قمغم مترن اًمذي ًمٙمـ

 ي٤ًمره، قمـ اًمذيـ ظم٤مص٦م ضمػماٟمف، يْم٤ميؼ أنف شمٔمـ اًمذي هذا: ًمف ٟم٘مقل وًمذًمؽ 

 سملم ظمالف هٜم٤مك يٌ٘مك سم٠منف شمِمٕمر ٓ طمتك رضمٚمٞمؽ، أقمّم٤مب وًَملّم  اًمتقرك، قمغم مَتَّرن

 .اًمّمالة ذم شَمَقّريمؽ وسملم اومؽماؿمؽ

 شمّمقرك ذم اعمْم٤مي٘م٦م هذه شم٠ميت أجـ ُمـ ُمْم٤مي٘م٦م، ذم أنف أن شمّمقر قمٜمدُم٤م وم٠من٧م 
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 .اعمْم٤مي٘م٦م شم٠ميت أجـ ُمـ شمقرك إذا أن٧م،

 .اًمٞمٛمٜمك اًم٘مدم حت٧م شمدظمؾ قمٜمدُم٤م اًمُٞمْنى اًم٘مدم ُمداظمٚم٦م:

 هٙمذا؟ شم٘مّمد يٛمٞمٜمف، قمـ اًمذي وشمٜم٘مر خترج أهن٤م أن٧م شم٘مّمد يٛمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ُم٤م اًمٞمٛمٜمك، اًم٤ًمق حت٧م اًمُٞمْنى اًم٤ًمق شمْمع قمٜمدُم٤م أظمل، ي٤م همٚمط هذا اًمِمٞمخ:

 .ُمٜمٗمرضم٦م زاوي٦م شمِمٙمؾ وإٟمم ىم٤مئٛم٦م، زاوي٦م اًمٞمٛمٜمك اًم٤ًمق ُمع اًمٞمنى ًمٚم٤ًمق سمتِمٙمؾ

 ضمٞمٌٝم٤م... هذه ؿمقف أُم٤م يٛمٞمٜمف، قمـ ُمـ ٟمٕمرف هٙمذا هٙمذا، سملم ومرق هٜم٤مك

 .اعمٜمّمقسم٦م اًمٞمٛمٜمك اًم٘مدم قمٜمد شم٠ميت طمتك وشم٘مٍم شم٘مٍم، اعم٤ًموم٦م هذه يمٚمم هٙمذا،

ٌّؼ رء أىمؾ ؾمٜم٦م، مخًلم ًمٜم٤م ص٤مر وٟمحـ   سمٛمْم٤مي٘م٦م ٟمِمٕمر وٓ اًمًٜم٦م، هذه وُٟمَٓم

ٟمٜم٤م،  .ي٤ًمرٟم٤م قمـ يم٤من ُمـ وٓ يٛمٞمٜمٜم٤م قمـ يم٤من ُمـ ٓ جلػما

ـ ٓ هق اًمٙمالم، أول ذم ًمؽ ىمٚم٧م ُمثٚمم هذا ًمٙمـ  ًِ  ي١مذي سم٠منف ومٞمِمٕمر اًمتقرك، ُُيْ

 .اهلل ؿم٤مء إن يتقرك يمٞمػ قَمٚمِّٛمف هٙمذا، إٟم٤ًمٟم٤مً  رأج٧م إذا وم٠من٧م ص٤مطمٌف،

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 وإعؼاب ادـاكب مالصؼة يشؿؾ الصػقف برص إمر

 داود أبق ورواه. اًمّمالة إىم٤مُم٦م ُمـ اًمّمٗمقف شمًقي٦م وم٢من: ًمٚمٌخ٤مري رواي٦م ذم

قا : ىم٤مل ط اهلل رؾمقل إن: وًمٗمٔمف  سم٤مٕقمٜم٤مق، وطم٤مذوا سمٞمٜمٝم٤م، وىم٤مرسمقا  صٗمقومٙمؿ، ُرص 

 رواه. احلذف يم٠مهن٤م اًمّمػ ظمٚمؾ ُمـ يدظمؾ اًمِمٞمٓم٤من ٕرى إين: سمٞمده ٟمٗمًك اًمذى ومق

 .داود أبك رواي٦م ٟمحق صحٞمحٞمٝمم ذم طم٤ٌمن واسمـ ظمزيٛم٦م واسمـ اًمٜم٤ًمئل

 إذا: رص٤مً  يرصف اًمٌٜم٤مء، رص: ي٘م٤مل اًمرص، ُمـش[: رصقا » ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل]

ُْؿ سُمٜمٞم٤َمٌن َُمْرُصقٌص  ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف سمٌٕمض، سمٕمْمف أخّمؼ  شمْم٤مُمقا  وُمٕمٜم٤مه ﴾ يَم٠َمهنَّ
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 .يٜم٘مٓمع وٓ سمٞمٜمٙمؿ ُم٤م يتّمؾ طمتك وشمالص٘مقا 

.. ص٤مطمٌف سمٙمٕم٥م ويمٕمٌف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف اًمرضمؾ يٚمّمؼ سم٠من وذًمؽ: ىمٚم٧م

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ًمف ومراضمع ،ط اًمٜمٌل وراء اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذًمؽ صم٧ٌم يمم

 سمـ اًمٜمٕممن طمدي٨م وُمثٚمف ىمري٤ًٌم، أيت ُم٤مًمؽ سمـ أنس وطمدي٨مش 40ش »اًمّمحٞمح٦م

 ش.7/سم٤مب-40» أيت سمِمػم

 هذه ذم اًمًٚمػ هدي قمـ طم٤مد سمٛمـ اًم٘م٤مرئ أظمل شمٖمؽم ومال: أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 هذه شم٠مول وم٢مٟمف اًمًٜم٦م، شمٓمٌٞمؼ ذم إيٖم٤مل ومٞمٝم٤م اًمقارد، قمغم زائدة هٞمئ٦م أهن٤م وزقمؿ اعم٠ًمخ٦م،

 قمغم ودَٓٓت٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمّمقص اًمٙمالم قمٚممء شم٠مول يمم وقمٓمٚمٝم٤م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمّمقص

 اٟمٔمر[. ومٞمٝم٤م] ي٘مع مل أنف وددٟم٤م وم٤موؾ، قم٤ممل زًم٦م أو همٗمٚم٦م هذه و وقمٓمٚمقه٤م، اإلصم٤ٌمت

 ش.6/77ش »اًمّمحٞمح٦م»

 (1/041 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 

 السؾػ هدي مـ كان الصػقف دم والركب ادـاكب مالصؼة

 اخلؾػ ضقعف الذي

 اًمٜم٤مس قمغم ط اهلل رؾمقل أىمٌؾ: صحٞمحف ذم طم٤ٌمن واسمـ داود ٕيب رواي٦م ذم

 اًمرضمؾ ومرأج٧م ىم٤مل. ىمٚمقسمٙمؿ سملم اهلل ًمٞمخ٤مًمٗمـ أو صٗمقومٙمؿ، أىمٞمٛمقا : وم٘م٤مل سمقضمٝمف

 شصحٞمح. »سمٙمٕمٌف ويمٕمٌف ص٤مطمٌف، سمريم٦ٌم وريمٌتف ص٤مطمٌف، سمٛمٜمٙم٥م ُمٜمٙمٌف يٚمزق

 اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ وم٠ممهٚمقه، اخلٚمػ وأُم٤م اًمًٚمػ، ومٕمؾ هذا: ىمٚم٧م[: إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 اسمتداع ذم ذ ويمؾ ؾمٚمػ، ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: ىمقهلؿ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ وُمـ شمٕم٤ممم،

 .ظمٚمػ ُمـ

 (1/047 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 



 

 

 صالة حكم كتاب

 الصف خمف املهفزد
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 فرجة جيد مل إذا الصػ خؾػ ادـػرد صالة صحة

، صالشمف شمّمح ومٝمؾ، وطمده ومّمغم، اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن اًمرضمؾ يًتٓمع مل إذا (:فائدة)

رضمح ٟمْممم سمقاضم٥م اًم٘مٞم٤مم يًتٓمع مل ُمـ قمغم حمٛمقل سم٤مإلقم٤مدة وإُمر، اًمّمح٦م ٕا  وهبذا. ا

 .اًمٕم٤مذة اح٤مئ٦مش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم سمٞمٜمتف يمم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل

 [731 رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

 .ُوطْمَده اًمّمػ ذم ُيَّمكمِّ  ٓ أن احلرص، يمؾ ُيرص أن جي٥م اعمًٚمؿ اًمِمٞمخ:

 اًمّمػ يم٤من ؾمقاء يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم َيٜمَْْمؿّ  أن ضمٝمده يٙمقن: يٕمٜمل 

 ظمٚمػ ُيَّمٚمِّـل رضمالً  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل رأى» وم٘مد همػمه، أو اًمث٤مين، أو إول،

 ٓ: »إول:احلدي٨م ُمٕمٜمك ي١ميمد ٟمص ومٝمذاش صالشمؽ أقمد: »ًمف وم٘م٤مل َوطْمَده اًمّمػ

 اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم اعم١مذٟملم وسمخ٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ أنقاقم٤مً  يِمٛمؾ وهذاش عمـ صالة

ّدة، ذم يّمٚمقن طمٞم٨م  ً  .اجلمقم٦م يِم٤مريمقن وٓ ظم٤مص، ُمٙم٤من ذم اًم

 ومٌٞم٘مػ اًمريمقع، ُمـ رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن وخيِمك اعمًجد، يدظمؾ ُمـ يمذًمؽ

 جي٥م ًمٙمـ ًمف، صالة ٓ هذا ظم٤مزم، وي٤ًمره اًمّمػ يٛملم قمـ سمٞمٜمم وطمده، اًمّمػ وراء

 ٓ﴿: وهل اًمٕم٤مُم٦م، اًمنميٕم٦م ىمقاقمد طمدود ذم ُيْٗمَٝمؿ أن أو احلدي٨م، هذا ُيـْحَٗمظ أن

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  اًمّمػ وضمد اعمًجد، اًمرضمؾ دظمؾ إذا ،[086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 إمم هق َيٜمَْْمؿ طمتك اصمٜملم سملم ومراهم٤مً  جيد وٓ ضم٤مٟمٌٞمف، ُمـ ُمٙمتٛمالً  يديف سملم اًمذي

 اًمّمػ وراء ومّمغم أظمر، قمـ أطمدمه٤م سم٢مسمٕم٤مد اًمتٚمٓمػ، ُمـ سمٌمء وًمق اًمّمػ،

ُم٤ٌمٓة سم٥ًٌم َوطْمَده ُيَّمّؾ  مل ٕنف صحٞمح٦م: صالشُمف هذا وطمده،  آهتمم، وقمدم اًمالَّ

 .يديف سملم اًمذي اًمّمػ إمم َيٜمَْْمؿَّ  أن ُمـ يتٛمٙمـ مل ًمٙمٜمف قمٚمٞمف، جي٥م ُم٤م ومٕمؾ هق وإٟمم
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 اًمرؾمقل ومٜمٝم٤مه وطمده، اًمّمػ وراء صغم رضمالً  أن» اًمٙمت٥م سمٕمض ذم طمدي٨م ُيْذيَمر هٜم٤م

 ش.رضمالً  إًمٞمؽ اضمؽمرت َهاّل : وم٘م٤مل ُمٙم٤مٟم٤ًم، جيد مل سم٠منف: اًمرضمؾ وم٤مقمتذر اًمًالم، قمٚمٞمف

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل قمـ يّمح مل احلدي٨م، هذا ذم اجلر هق اًمذي آضمؽمار هذا 

ع أن جيقز ومال وًمذًمؽ إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ -اًمًالم  احلدي٨م ٕن طمٙمًم: سمف ُٟمنَمِّ

٧ٌُم ٓ اًمْمٕمٞمػ  إجي٤مد ورائف ُمـ يؽمشم٥م احلٙمؿ هذا يم٤من إذا ؾمٞمم ٓ طمٙمؿ، سمف َيْث

 .اًمّمػ ذم ظَمَٚمؾ إجي٤مد أو ُمٗمًدة،

 جيد ومٚمؿ ضم٤مء أو وطمده، اًمّمػ وراء ُيَّمكّم  أن يريد اًمذي هذا أن: خيٗمك ٓ وم٢مٟمف 

 هذا سم٘مل إن ظمٚمؾ، وهذا ومراغ، اًمّمػ ذم وىمع ؿمخّم٤ًم، إًمٞمف اضْمؽَمّ  إذا ُمٕمف، يّمكم ُمـ

ه: إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم وهذا اًمٗمراغ،  هذا سم٘مل إن قمٜمدهؿ، قمٚمؿ ٓ اًمٜم٤مس ٕن ٟمرا

 .يِمٖمٚمف ؿمٞمٓم٤من ومٞمف طَمّؾ  اًمٗمراغ ومٝمذا اًمٗمراغ،

اّص  اعمّمٚملم شم٠مُمر إطم٤مدي٨م ضم٤مءت وًمذًمؽ   َيَدقمقا  ٓ وأن اًمّمػ، ذم سم٤مًمؽَمَ

 ىم٤مل شَمَراّص، ومٞمف ُم٤م ًمٌٕمض، سمٕمْمٝمؿ ُمت٘م٤مرسملم يم٤مٟمقا  ًمق طمتك ًمٚمِمٞمٓم٤من، ووُمْرضَم٦مً  ظمٚمالً 

- اًمٜم٤مس يرى ٓ ُم٤م يرى يم٤من اًمرؾمقل ٕن :شَيَتَخّٚمٚمٙمؿ اًمِمٞمٓم٤من أرى أن٤م» اًمرؾمقل

 .سمٙم٤مُمٚمف ؿمخص وُمْرضَم٦م وضمدت إذا سم٤مًمٙمؿ ومم -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 يم٤من اًمذي اًمّمػ أومًد هق إٟم٤ًمٟم٤مً  أظمذ إذا اعمجؽم، هذا أطمدصمٝم٤م اًمتل اًمٗمرضم٦م هذه: وم٢مذاً  

 ذًمؽ ومٛمٕمٜمك وإصالطمف، شمداريمف اًمّمػ ذم اًم٘م٤مئٛمقن طم٤مول إذا اإلوم٤ًمد هذا صمؿ يديف، سملم

قا، سمدؤوا أهنؿ  يمؾ ومٕمغم ي٤ًمراً، أو يٛمٞمٜم٤مً  آظمر، ضم٤مٟم٥م إمم ؾمتٜمت٘مؾ اًمٗمرضم٦م هذه ًمٙمـ َيٜمَْْمٛم 

 هذا هق اإلظمالل؟ هلذا شم٥ًٌم اًمذي ُمـ ٟم٤مىمّم٤مً، اًمّمػ وسم٘مل ومرضم٦ًم، اًمٗمرضم٦م سم٘مٞم٧م طم٤مل

 وٕمٞمػ هذا احلدي٨م يم٤من وم٢من يديف، سملم يم٤من اًمذي اًمّمػ، ُمـ رضمالً  إًمٞمف ضمر اًمذي اعمٜمٗمرد

 ىم٤مم ىمد هٜم٤م اعمٜمٗمرد وم٤معمّمكم اًمّمػ، ذم ظمٚمؾ وإجي٤مد إوم٤ًمداً، شمٓمٌٞم٘مف ُمـ يؽمشم٥م صمؿ اًمًٜمد،

 وراء صغم عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ وٓ صحٞمح٦م، صالشمف وشمٙمقن سمقاضمٌف،

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم أوش َوطْمده اًمّمػ

 وقء قمغم -اًمٙمالم أول ذم ىمٚمتف يمم- ُيَٗمٝمؿ أن جي٥م دائمً  احلدي٨م، هذا ُمثؾ

 ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يمالُمٜم٤م، ُمـ ُم٣م ُم٤م ومٞمم ذيمرٟم٤م ٟمحـ اًمٕم٤مُم٦م، اًمنمقمٞم٦م اًم٘مقاقمد
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 ٓ اًمتل اًمّمالة سمٓمالن يٗمٞمد احلدي٨م هذا إن: وىمٚمٜم٤م ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة

حٜم٤م طم٤مًم٦م، ذيمرٟم٤م ًمٙمـ اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ومٞمٝم٤م ُي٘مرأ   ي٘مرأ  ومل ُيَّمٚمِّـل َُمـ صالة ومٞمٝم٤م َصحَّ

 .وٟمحقه سمٕمد، اًمٗم٤محت٦م ُيٗمظ ومل أؾمٚمؿ، اًمذي إقمجٛمل ذاك طم٤مل اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م

 ٟمّمحح صم٤مٟمٞم٦م طم٤مًم٦م ذم -سمٕمْم٤مً  سمٕمُْمف جير ىمقل ؿمجقن، ذو اًمٙمالم: ي٘م٤مل ويمم- أن

 صالة ذم رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد، إمم ي٠ميت رضمؾ وهق اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ صالة

٥م ومٝمؾ ومػمومع، -ُمثالً - اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر ًَ ٥ٌم ريمٕم٦م ًمف شُمـْح  ٓ؟ أم اًمريمقع، إدرايمف سًم

 قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُمًتثٜمًك  هذا: ي٘م٤مل اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  ُم٤م اًمريمقع، سم٢مدرايمف اًمريمٕم٦م أدرك أنف اًمّمحٞمح

 ي٘مرأ  يريد: إذاً  ي٘مرأ، أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف ح٤مذا؟ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم

 اإلُم٤ممُ  ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذم اإلُم٤مم، سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمرٟم٤م وىمد اإلُم٤مم ؾمٞمخ٤مًمٗم٦م اًمٗم٤محت٦م،

وا، يَمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ  ..احلدي٨م آظمر إممش وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا وم٠منّمتقا، ىمرأ  وإذا ومََٙمؼمِّ

 اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل ُمـ صالة وضمٕمٚمٜم٤م احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ اؾْمُتْثٜمِل ومٙمم

 إًمٞمف، ًمٞمٜمْمؿ اًمّمػ ذم ومراهم٤مً  جيد ومل ضم٤مء اًمذي يمذًمؽ ُمٕمذور، ٕنف صحٞمح٦م

٤م  ﴿ ٕنف صحٞمح٦م: ومّمالشمف وطمده، اًمّمػ ذم اإلُم٤مم وراء وم٤مىمتدى ًً َٓ ُيَٙمٚمُِّػ اهلل َٟمْٗم

 .﴾إَِّٓ ُوؾْمَٕمَٝم٤م

 .احلدي٨م هذا قمغم اًمٙمالم شمٗمّمٞمؾ هذا

 .:..( 9: 77/    77/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

 اًمّمػ؟ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ اًم٤ًمئؾ:

 إذا أُم٤م اًمّمالة، يٕمٞمد ٓ ومٛمٕمذور ،[ًمٚميورة] اًمّمػ ظمٚمػ صغم إذا اًمِمٞمخ:

 يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن وهق اًمنمع، شمٓمٌٞمؼ ُمٝمٛمؾ اًمّمػ ظمٚمػ صغم

 . اإلقم٤مدة وقمٚمٞمف سم٤مـمٚم٦م، صالة ومٝمٜم٤م يٗمٕمؾ ومل ًمذًمؽ، ُمًتٓمٞمع ويم٤من

 (22: 47: 38/   92/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصػ دم جمال وجقد مع الصػ خؾػ مـػرداً  الصالة

 ُمـ ٕيمثر ُم٤مل وضمقد ُمع اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرداً  ويّمكم ي٠ميت دائمً  رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمرضمؾ؟ هذا ٟمحق اإلُم٤مم واضم٥م هق وُم٤م صالشمف، طمٙمؿ ُم٤م اًمّمػ، ذم واطمد

 يتٕمٛمد صمؿ اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ ُمٙم٤من يديف سملم إن: شم٘مقل ُم٤م هٜم٤مك يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

 ُمـ قمٚمٞمف ًمف ًمٞمس صمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف، شمٜمٌٞمٝمف اإلُم٤مم وواضم٥م سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف وطمده، يّمكم أن

ر أن إٓ ؾمٌٞمؾ ك ذًمؽ وسمٕمد صمالصم٤ًم، ُمرشملم ُمرةً  ُيَذيمِّ  .وؿم٠منف ُيؽْمَ

 السسة لطؾب ادسبقق مم

 طمٙمٛمف، ُم٤م أُم٤مُمف، ؾمؽمة يْمع أن أضمؾ ُمـ اًمّمالة أثٜم٤مء ًمٚمٛمٌم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 جيقز؟ ٓ أو جيقز هؾ

 قمـ شم٠ًمل أنؽ ذًمؽ، ذم سيح همػم يم٤من وإن ؾم١ماًمؽ، ُمـ أومٝمؿ أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:

 .اعمًٌقق قمـ اًمّمالة، اؾمت٠منػ اًمذي قمـ وًمٞمس اعمًٌقق،

 ي٘مقًمقا  اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا أظمرى، قمـ ختتٚمػ طم٤مًم٦م ًمف اعمًٌقق هذا: أىمقل ومٚمذًمؽ

 .إُمر ًمتقوٞمح: يٕمٜمل. قمالوي٦م طمٜميهب٤م: قم٤ٌمرة سم٤مًمِم٤مم قمٜمدٟم٤م

 وسملم سمٞمٜمف أصٌح ؾَمٚمَّؿ، واإلُم٤مم إول، اًمّمػ ذم هق ويم٤من اًم٘مٌٚم٦م -ُمثالً – هذه

 .ظمٓمقشملم أو ظمٓمقة اًمًؽمة

 هذا اًمٜم٤مس، وىم٤مُمقا  اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ ح٤م اعمًجد، آظمر ذم واطمد: اًمث٤مٟمٞم٦م واًمّمقرة

 يم٠منف يٛمٌم أن يريد ذًمؽ اًمًؽمة، ُمع يّمػم ظمٓمقشملم، وٟمّمػ، ظمٓمقة ظمٓمقة، يٛمٌم

 .ُمٙم٤مٟمؽ اًمزم: ًمف ٟم٘مقل هذا اًمِم٤مرع، ذم ُم٤مش

 : ي٘مقل اًمِم٤مقمر ٕن ي٘م٤مل، يمم قمالوي٦م ضسم٧م وأن٤م

 .إؿمٞم٤مء شمتٌلم وسمْمده٤م
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 .ُمٝمْمقم همػم سمٕمٞمد وُمث٤مل ُم٘مٌقل، ىمري٥م سمٛمث٤مل ًمؽ وم٠متٞمٜم٤م

قر، إُمثٚم٦م ُمـ قمديد ذًمؽ سملم  يم٤من اًمذي اعمّمكم هذا أن ذًمؽ ذم اًمْم٤مسمط واًمّم 

 يزال ٓ اإلُم٤مم يم٤من ًمق يمم سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم ومٝمق ُمٙم٤مٟمف، ذم سم٘مل ًمق ُمًٌقىم٤ًم،

 قمٚمٞمف ًمٞمس اعمًجد، آظمر ذم وًمق ُمٙم٤مٟمف ذم فمؾ وم٢مذا اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم ومٝمق اًمّمالة، ذم

 ُمٌم ًمق اعمًجد، آظمر يم٤من عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ؾم١مآ، ًمؽ ؾم٠مضب أن ًمٙمـ ُم١ًموًمٞم٦م،

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٕمٛمقد، أُم٤مُمف يّمٌح ي٤ًمرًا، أو يٛمٞمٜم٤مً  ظمٓمقة

 ٕنف ُم١ماظمذة: قمٚمٞمف ًمٞمس هذا حمٚمف ذم سم٘مل ًمق: ًمف ي٘م٤مل اعمًجد آظمر ذم اًمذي ومٝمذا

 واوح؟ هٜم٤م إمم. ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم وؾمؽمة سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال ٓ

 .واوح ُمداظمٚم٦م:

 اًمًؽمة؟ اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ذع ح٤مذا ًمٙمـ واوح، اًمِمٞمخ:

 صغم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمّمقص ًمٕمٚم٦م

 قمـ سمٕمٞمداً  يم٤من ُمـ: وم٤مٔن ،شصالشمف قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ي٘مٓمع ٓ ؾمؽمشمف ُمـ ومٚمَٞمْدنُ  أطمديمؿ

 اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم ُمـ يم٤من ؾمقاء اًمّمالة، قمٚمٞمف وي٘مٓمع أطمد ي٠ميت أن ُم٤مل هٜم٤مك اًمًؽمة،

 اإلٟمس ٕن دومٕمٝمؿ: يٛمٙمـ ٓ اًمذيـ اجلـ ؿمٞم٤مـملم ُمـ يم٤من أو دومٕمٝمؿ، يٛمٙمـ اًمذيـ

 واوح؟. يروهنؿ ٓ

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 قمـ واجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم إلسمٕم٤مد اًمنمقمٞم٦م: اًمقؾمٞمٚم٦م هذه اخت٤مذ ومألضمؾ اًمِمٞمخ:

ٌْٓمؾ ٓ اًمتل اخلٓمقات هذه يت٘مدم أنف ُم٤مٟمٕم٤مً  ٟمحـ ٟمرى ٓ اعمّمكم، هذا  اعمٌم صالشمف، شُم

 هٜم٤م؟ إمم واوح يٕمٜمل، اًمٙمثػم

 اًمّمػ ذم اإلُم٤مم وراء يّمكم اعمّمكم يم٤من ًمق إظمػم، اًمٙمالم هق ًمٕمٚمف أىمرسمف

 ٓ اًمّمػ، يدي سملم يٛمر أن أطمد وأراد مجٞمٕم٤ًم، اعمّمٚملم ؾمؽمة وهق اًمث٤مين، أو إول

 أطمديمؿ ىم٤مم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل اًمنمقمل، احلٙمؿ يتٕم٤مـمك أن جيقز
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 ش.ؿمٞمٓم٤من هق وم٢مٟمم ومٚمٞم٘م٤مشمٚمف: أبك وم٢من ومٚمٞمدومٕمف، يديف، سملم يٛمر أن أطمديمؿ وأراد ًمٞمّمكم

 .ؾمؽمشمف اإلُم٤مم ٕن هذا: ًمف ًمٞمس سم٤مإلُم٤مم ُم٘متدي هق اًمذي اًمّمػ يدي سملم ُم٤مر ُمر ومٚمق

 يٛمٜمٕمف يديف، سملم يٛمر أن رضمؾ وأراد ُمًٌقىم٤ًم، يم٤من اًمذي صدي٘مؽ إمم ٟمٕمقد أن

 طمٞم٨م ُمـ صحٞمح هق اإلُم٤مم، طم٘مٞم٘م٦مً  اًمًؽمة سمقفمٞمٗم٦م ي٘مقم اًمذي هذا ٕنف يٛمٜمٕمف: ٓ أو

 ٕنف قمٛمؾ: ًمف يٌؼ مل اًمٕمٛمكم طمٙمٛمف طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ صحٞمح، طمٙمٛمف اًمنمقمل احلٙمؿ

 .اًمّمالة ُمـ اٟمٍمف

 هذا ًمف جيقز ومٚمٙمل يديف، سملم يٛمر أن يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا يدومع أن ًمف هق: إذاً 

ي٦م راومع يٙمقن أن سمد ٓ اًمدوم٤مع،  سملم إٟم٤ًمن أّي  ُمرور ُمـ أُم٤من ذم أنف اًمٌٞمْم٤مء، اًمرا

ي٦م، هذه رومع ىمد يم٤من وم٢مذا يديف، ي٦م اًمرا  أن إٟم٤ًمن أراد إذا ومحٞمٜمئذ هٜم٤م، اًمًؽمة هل واًمرا

ي٦م، هذه يتخذ مل يم٤من إذا أُم٤م يدومٕمف، أن ومٚمف يٛمر،  ًمف ومٚمٞمس اًمٕمالُم٦م، هذه ووع ُم٤م اًمرا

 سمقؾمٞمٚم٦م اًمٌٓمالن، ُمـ اعمّمكم صالة حتٗمظ أهن٤م اًمًؽمة أمهٞم٦م ئمٝمر وًمذًمؽ يدومٕمف، أن

 أؾمقد، يمٚم٥م يديف سملم ُمر يم٤من ًمق واًمٙمٚم٥م، واحلمر اعمرأة وهل اًمثالث، اًمقؾم٤مئؾ ُمـ

 يديف سملم ُمر سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ؾمؽمة إمم يّمكم ٓ صحٞمح٦م، صالشمف ؾمؽمة إمم يّمكم وهق

 صالشمف؟ شمٌٓمؾ هؾ احلمر، هذا ومٛمر مح٤مر،

 .سم٤مـمٚم٦م صالشمف ومٌغم، ؾمؽمة همػم إمم يّمكم يم٤من وإذا ٓ، ؾمؽمة، إمم يّمكم يم٤من إذا :اجلقاب

ة: أظمػماً   سمخده٤م، ييهب٤م رأجؽ ُم٤م ؾمؽمة، إمم يّمكم وهق يديف سملم ُمرت سم٤مًمٖم٦م اُمرأ

 ؾمؽمة هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م ًمّمالشمف، إسمٓم٤مًمف وسملم سمٞمٜمف طمج٤مب هذا ٓ، يٛمٜمٕمٝم٤م؟

 .أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً : ي٘م٤مل يمم صالشمف سمٓمٚم٧م

 أن٤م أظمل ي٤م: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ضمدًا، ويمؼمى يمؼمى، أمهٞم٦م هل٤م اًمًؽمة: وم٢مذاً 

ؾ اإلٟم٤ًمن وهذا أطمد، ومٞمف ًمٞمس ُمٙم٤من ذم أصكم  اًمذي اعمٙم٤من ذم ٕنف اًمٖمٗمٚم٦م: أؿمد ُُمَٖمٗمَّ

 يديف، سملم يٛمر يم٤من رء أي طمٞمقان، وًمد، ؿمخص، يدظمؾ..أطمد، يقضمد ٓ ي٘مقل هق

 أطمد هٜم٤مك يٙمقن ىمد ٕنف ًمٙمـ أطمد، هٜم٤مك ص٤مر أطمد، هٜم٤مك ًمٞمس ي٘مقل اًمذي وهذا

ه، ٓ وهق ـْ  َوىَمٌِٞمُٚمفُ  ُهقَ  َيَرايُمؿْ  إِٟمَّفُ ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم رسمٜم٤م ىم٤مل اًمذي وهق يرا  طَمٞم٨ُْم  ُِم
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 .[07:إقمراف﴾ ]شَمَرْوهَنُؿْ  ٓ

 وًمذًمؽ أجْم٤ًم، ُيرى ٓ ُمـ وعمٕم٤مجل٦م سمؾ ُيرى، ُمـ عمٕم٤مجل٦م ًمٞم٧ًم اًمًؽمة: إذاً 

 يم٤من وم٢مذا ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ ًمٙمـ اعمّمكم، يدي سملم اًمًؽمة سمقوع آهتمم يٜمٌٖمل

 هذا: ىمٞمؾ إًمٞمف ُٟمٔمر إذا سمحٞم٨م يمثػمة، طمريم٤مت ُمٜمف ومٞمتٓمٚم٥م اًمًؽمة، قمـ سمٕمٞمداً  اًمرضمؾ

 صغم يم٤من ًمق ًمٙمـ سم٤مإلُم٤مم، اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال ٓ وهق ُمٙم٤مٟمف، يٚمزم ومٝمذا يّمكم، ٓ

 يتحٛمؾ أن قمٚمٞمف ومٝمذا سم٤مًمًؽمة، ُمًتٝمؽم وهق اًمٗمرض، أو اًمًٜم٦م واطمده صالة

 سمٖمض طمتك ومٕمٚمف، ًمف جيقز ُمِمٞم٤مً  يم٤من إذا إٓ يٛمٌم، وٓ آؾمتٝمت٤مر، هذا ُم١ًموًمٞم٦م

 .اًمًؽمة هق ـمٚمٌف يٙمقن أن اًمٜمٔمر

 (22: 19: 78/ 083/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

)ٓ صالة عمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ( : واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل ُمداظمٚم٦م:

: )صالُة اجلمقم٦ِم ىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل إٟمف سم٤مًمٜم٦ًٌم شَمٕم٤مُرض ومٞمف هذا هؾ

 شمٗمُْمؾ قمغم صالة اًمٗمذ سمًٌع وقمنميـ درضم٦م(؟

 ذم وطمده يّمكم اًّمكم اًمٗمرد، سمّمالة اعم٘مّمقد أظمل، ي٤م اًمتٕم٤مرض ويـ اًمِمٞمخ:

 .اعمًجد ذم اجلمقم٦م صالة سمٞمحي وُم٤م اعمحؾ، ذم أو اًمٌٞم٧م

 صغم ًمٙمـ اجلمقم٦م، سمٞمحي اًمّمػ ظمٚمػ صغم واًمذي! ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمّمػ ظمٚمػ

  اًمّمػ؟ ظمٚمػ صغم ًمٞمش اًمِمٞمخ:

 .أقمٚمؿ واهلل. ومرضم٦م: يٕمٜمل ومٞمف يم٤من ُم٤م ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم اًّمكم هذا أقمٚمؿ، واهلل إيف اًمِمٞمخ:
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 .احلدي٨م وم٘مف يدرك احلدي٨م، سمٞمتدارك ُمداظمٚم٦م:

 ومٝممن؟ ؿمق أن٧م أومٝمؿ سَمّدي أن٤م اًمِمٞمخ:

 .أصالً  سمٕمرف قم٤مرف، ُمش أن٤م... أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .اًم١ًمال قمـ أضم٥م سمس سمتٕمرف، َهاّل  اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ همػم أم ُمٕمذور وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم اًّمكم هذا اًمِمٞمخ:

 .حل٤مًمف ووىمػ إُم٤مُمل اًمّمػ اًمّمػ، ذم وُمْرضم٦م ومٞمف يم٤من ُمداظمٚم٦م:

 .ضمقاب أقمٓمٞمتٜمل ُم٤م وهيديؽ، هيديٜم٤م اهلل آُملم، ىمؾ هيديؽ اهلل اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمذور ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمذور ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ ُمق اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذورًا؟ يٙمقن وُمتك اًمِمٞمخ:

 .إول اًمّمػ ذم أُم٤ميمـ ومٞمش ُم٤م يٙمقن ح٤م طمٞم٨م ُمداظمٚم٦م:

 .إول اًمّمػ ذم ُمٙم٤من ومٞمف ُم٤م ىمٚم٧م هٞمؽ وأن٧م اًمِمٞمخ:

 ...ُمٙم٤من أصالً  ومٞمش ُم٤م يٙمقن ح٤م ؿمٞمخ ي٤م ُمٕمذور يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 ُمٕمذور؟ ُمق وٓ ُمٕمذور وطمده اًمّمػ وراء يّمكم هؾ هذا أؾم٠مخؽ أن٤م ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ُمٕمذور ُمداظمٚم٦م:

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:
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 .إول اًمّمػ ذم ومرضم٦م ومٞمش ُم٤م ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 .ٓ وٓ ُمٕمذور ًمقطمده اًمٌٞم٧م ذم صغم واًمكم هذا، اطمٗمظ يمقيس اًمِمٞمخ:

 .قمذر ًمف ًمٞمس اًمٌٞم٧م ذم صغم اًمذي ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .قمذر ًمف ًمٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .قمذر ًمف ًمٞمس وُمـ قمذر ًمف يم٤من ُمـ يًتقي هؾ: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .يًتقي٤من ٓ ُمداظمٚم٦م:

 وهذا؟ هذا سملم ظمٚمٓم٧م يمٞمػ إذاً  اًمِمٞمخ:

 ... سمدي هذا ُمداظمٚم٦م:

 همػم اًمٗمذ صالة احلدي٨م هذا إٟمف قمروم٧م شم٘مّمده، يمٜم٧م اًمذي هال قمرومتؽ اًمِمٞمخ:

 صالة وسمٞمؽمك وطمده اًمٌٞم٧م ذم سمٞمّمكم اًمكم ومذاك وطمده، اًمّمػ وراء سمٞمّمكم اًمكم

 ُيي طم٤مًمف يمٚمػ اًمذي هذا أُم٤م اعمًجد، ُيي طم٤مًمف سمٞمٙمٚمػ وُم٤م اعمًجد ذم اجلمقم٦م

 وذاك ُمٕمذور، ومٝمذا وُمرصقص٤مً  ممتٚمئ٤مً  يديف سملم اًمّمػ وضمد اعمًجد ودظمؾ اعمًجد

 .سمٛمٕمذور ًمٞمس

 .اًمٞمف صالة ٓ ُمٕمٜمك ُم٤م. ًمف صالة ٓ: ط اًمرؾمقل وىمقل. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .هيديؽ اهلل اعمٕمذور ًمٖمػم سم٤مًمٜم٦ًٌم: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .اًمدرضم٦م ذم أىمؾ شمٙمقن وٓ ؿمٞمخ ي٤م صالة ُمٗمٞمش: يٕمٜمل. آه ُمداظمٚم٦م:

 وطمده وصغم ؾمده٤م وُم٤م ومرضم٦م اًمّمػ ذم هٜم٤مك يم٤من إذا صالة ًمف ُم٤م. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مـمٚم٦م ومّمالشمف

 سم٤مـمٚم٦م؟ صالشمف ُمداظمٚم٦م:

 .أجقه اًمِمٞمخ:
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك أىمّمد يمٜم٧م ؿمٞمخ ي٤م هٞمؽ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 72: 28/ 404/واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 وًمق وطمده، صػ ذم ومّمغم إول اًمّمػ ذم ومرضم٦م جيد مل رضمؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ًمٞمّمكم آظمر ُمّمؾ ي٠مت ومل ومرضم٦م، ومٞمف ؾمٞمحدث إول اًمّمػ ُمـ أطمًدا ؾمح٥م

 ؟[صالشمف طمٙمؿ ومم سمج٤مٟمٌف

: ٟم٘مقل هذه، اًمّمح٦م سمٞم٤من ذم ٟمٛميض أن ىمٌؾ ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة ـمٌٕم٤مً   اًمِمٞمخ:

ـْ   ًمف ًمٞمس هذا شم٠مظمر، ًمف وٟم٘مقل سمف وٟمتٚمٓمػ أُم٤مُمٜم٤م اًمذي إمم ٟم٠ميت سم٠من يَمَٚمٗمٜم٤م اًمَّذي َُم

 إًمٞمف ومٚمٞمجؽم: »ي٘مقل اًمذي احلدي٨م ٕن ُمٙم٤مٟمف، ذم ٟمؽميمف أن ومٞمج٥م اًمنمع، ذم أصؾ

 هذه ذم طمجٞمتف وقمدم وٕمٗمف قمرومٜم٤م وإذا صحٞمح، همػم طمدي٨م هذاش أُم٤مُمف رضمالً 

 يديف سملم اًمذي واًمّمػ دظمؾ اًمذي اًمِمخص، هذا إمم ٟم٠ميت -طمٞمٜمئذ- اًم٘مْمٞم٦م،

 ُمع- هذا واًمٞمقم يديؽ، سملم اًمذي اًمّمػ ذم صمٖمرة شمًد سم٠من اضمتٝمد: ًمف ومٜم٘مقل يم٤مُماًل،

ى ٓ ٕنف ُمتٞمن: -إؾمػ قَّ ًَ  اعمٜمٙم٥م، قمغم اعمٜمٙم٥م سمحٞم٨م اًمًٜم٦م، قمغم اًمّمٗمقف شُم

َن ُم٤ًمهم٤ًم، اعمٜمٗمرد هذا جيد ٓ أنف سمحٞم٨م اًم٘مدم، قمغم واًم٘مدم  اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ ِٕ

 شمٙمقن، ُم٤م ٟم٤مدراً  أظمرى صقرة ذم ويم٤من ًمف، يتٞمن مل وم٢من هذا، يٗمٕمؾ أن ومٕمٚمٞمف يديف، سملم

 سمٕمض ذم إٓ يٛمٙمـ، ٓ ٟم٤مدر وهذا سمج٤مٟمٌف، ويّمػ اإلُم٤مم إمم يّمؾ أن ممٙمـ

 إٓ شمقصٚمف مل واؾمتٓم٤مقمتف يًتٓمٞمع، سمم ىم٤مم ىمد اإلٟم٤ًمن هذا: ٟم٘مقل أن ومٞمٛمٙمـ اعم٤ًمضمد،

 يم٤مُمؾ، اًمّمػ أظمل ي٤م اًمّمػ، ذم َصؾِّ  ًمف؟ ٟم٘مقل ُم٤مذا -طمٞمٜمئذ- وطمده، يّمكم أن

 سمٕمض ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ي٠ميت هٜم٤م ىمٚمٜم٤م، هٙمذا اعمرصقص، يم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمّمػ

 شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، َصؾِّ  ؾم٤مسمؼ، سمح٨م ذم اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م،

 ىم٤مقمدًا، ومّمغم ىم٤مئمً  يّمكم أن يًتٓمع مل اًمذي هذا ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا،

٧م ومٝمؾ اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمٜم٤مً  شمرك هذا  يًتٓمع مل ٕنف ٟمٕمؿ: اجلقاب صالشمف؟ َصحَّ

 .اًمريمـ هبذا اًم٘مٞم٤مم



   يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ظم٤مرج ُمٜمٗمرداً  اإلٟم٤ًمن صالة وقمدم اًمّمػ إمم  آٟمْممم: ٟم٘مقل ٟمحـ وأن 

 .هذا ٟمٕمت٘مد: -وومٕمالً - اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ اًمّمػ،

 صالشمف شمٙمقن إًمٞمف، ًمالٟمْممم ُم٤مل ذم يديف وسملم وطمده، صغم رضمالً  أن ومٚمق 

 أن وم٤معمٗمروض اًم٘مٞم٤مم، شمرك هذا ؾمقاء، يمالمه٤م اًم٘مٞم٤مم شمرك اًمذي وذاك ومٝمذا سم٤مـمٚم٦م،

 اًمث٤مين ًمٙمـ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف أن وم٤معمٗمروض آٟمْممم، شمرك وهذا سم٤مـمٚم٦م، صالشمف

 ومّمالشمف ىم٤مقمدًا، ومّمغم ىم٤مئًم، يّمكم أن يًتٓمع مل إول أن طمٞم٨م ُمـ يم٤مٕول،

 وطمده، ومّمغم اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمع مل اًمذي أظمر ويمذًمؽ صحٞمح٦م،

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  يٙمٚمػ ٓ اهلل ٕن صحٞمح٦م: وم٤مًمّمالة

 :..( 40: 24/ 668/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصػ خؾػ ادـػرد صالة

 ُم٤م اجلمقم٦م، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ: اًمٜمٌل طمدي٨م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 ذم ُمٜمٗمرد اعمٜمٗمرد هذا ومٝمؾ اجلمقم٦م، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ.. اًمّمحٞمح٦م ذم أدري

 اًمّمالة؟ ذم ُمٜمٗمرد أم اًمّمػ

 هق هؾ اعمٜمٗمرد، ُمٕمٜمك يٕمرف أن يريد هق.. يّمكم اًمذي اعمٜمٗمرد أن اًم١ًمال:

 اعم٘مّمقد هذا هؾ يّمكم، ىم٤مقمد وهق اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ُمثاًل  اًمذي ُمثاًل  اعمٜمٗمرد

 سم٤مجلمقم٦م؟ ُمٚمتحؼ وهق ُمٜمٗمرًدا اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم اًمذي اعمٜمٗمرد أم سم٤محلدي٨م،

 وًمٙمٜمف ٟمٞمتٝمؿ، ذم.. صالَتؿ اجلمقم٦م يِم٤مرك اًمذي هق اعم٘مّمقد ـمًٌٕم٤م اًمِمٞمخ:

 وطمده، اًمّمػ ذم يّمكم ًمٙمـ اًم٘م٤مئٛم٦م اجلمقم٦م ُمع يّمكم ومٝمق صٗمقومٝمؿ، ذم يٗم٤مرىمٝمؿ

 .اعمٕمٜمك هذا همػم يتقهؿ أطمد ُم٤م ٕنف قمجٞم٥م: ؾم١مال وهذا اعم٘مّمقد، هق هذا

 اًمٕمٛمؾ؟ ُم٤م ُمٙمتٛمٚم٦م، واًمّمٗمقف اجلمقم٦م ُمع اًمّمالة قمـ ُمت٠مظمر اإلٟم٤ًمن ًمق: ُمداظمٚم٦م

 ُمٙمتٛمٚم٦م، واًمّمٗمقف دظمؾ اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمٕمروف، ؾم١مال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:
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 هذه ذم وسمخ٤مص٦م وهذا يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ اؾمتٓم٤مقمتف يٕمٛمؾ أن جي٥م

 أن اعمٛمٙمـ ُمـ اًمّمػ، ذم سم٤مًمؽماص آهتمم قمغم اًمٜم٤مس أيمثر ُيرص ٓ اًمتل إج٤مم

 أنف ممٙمـ سمٞمٜمٝمم، ومجقة شمقضمد اصمٜملم جيد ىمد أنف احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م وسمٚمٓمػ سمًٝمقًم٦م يٜمْمؿ

 ومروضم٤مت أنّم٤مف ومروضم٤مت وهٜم٤مك اًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ قمـ ىمٚمٞماًل  ويٌٕمدهؿ هبم يتٚمٓمػ

 ذم واطمد ؿمخص ُمـ أيمثر يٜمزل أن ممٙمـ اًمٓمري٘م٦م وهبذه سمٕمض، إمم سمٕمْمٝمؿ ومًٞمٜمْمؿ

 .يديف سملم اًمذي اًمّمػ

 قمٚمٞمف وضم٥م إؿمخ٤مص سملم اعمٗمرغ اعمخٚمخؾ اًمّمػ هذا ُمثؾ وضمد إن: وم٠مىمقل

 ذم ٟمّمكم أنٜم٤م وٟمتّمقر ذًمؽ ًمف يتٞمن مل وم٢من يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن

 اًمًٜم٦م وضمف قمغم سمحذاومػمه٤م اًمّمالة أداء قمغم احلريّملم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ يمٚمٝمؿ ُمًجد

 ٓ ُمرصقص سمٜمٞم٤من يديف سملم اًمذي اًمّمػ ومقضمد اًمداظمؾ هذا ودظمؾ اًمّمحٞمح٦م،

 إًمٞمف جيؽم وٓ وطمده يّمكم طمٞمٜمئذ آٟمًٗم٤م شمّمقرٟم٤م يمم اصمٜملم سملم يٜمدك أن أبًدا يٛمٙمـ

ًٓ  آضمؽمار هذا ٕن اًمّمػ: ُمـ ؿمخًّم٤م  طمدي٨م هق وإٟمم ط اًمٜمٌل قمـ يث٧ٌم مل أو

ًٓ  صمٌقشمف ًمٕمدم احلدي٨م هبذا اًمٕمٛمؾ جيقز ٓ ومٚمٝمذا وٕمٞمػ، سم٢مؾمٜم٤مد يٕمغم أبق رواه  .أو

 ٟمريد ٟمحـ اًمّمػ، ذم ظمٚمؾ إدظم٤مل اًمّمػ ُمـ اًمِمخص اضمؽمار ذم ٕن: وصم٤مٟمًٞم٤م

 إن اًمِمخص اضمؽمار وراء ُمـ يٜمٌثؼ اًمذي اإلظمالل وهذا ٟمٗمًد، سمٜم٤م وإذا ٟمّمٚمح أن

 ومًٞمٜمت٩م اًمٗمراغ هذا يًدوا أن جي٥م ومحٞمٜمئذ ذيمرٟم٤م يمم اًمًٜم٦م أهؾ ُمـ اًمّمػ أهؾ يم٤من

 اإلٟم٤ًمن هذا أصٚمح ومم اًمٞمنى، اجلٝم٦م أو اًمٞمٛمٜمك اجلٝم٦م ُمـ إُم٤م ومراغ هذا اًمّمػ ذم

ًٓ  ٕنف اًمٕمٛمؾ: هبذا ٤ًٌم يم٤من ٕنف: وصم٤مٟمًٞم٤م ذيمرٟم٤م، يمم صحٞمح سمحدي٨م ي٠مت مل أو  إلجي٤مد ؾمٌ

 قمٜمدي ومرق ٓ هلذا ومرج: سم٢مجي٤مد وًمٞمس اًمٗمرج سمًد ُم٠مُمقرون وٟمحـ اًمّمػ، ذم ومرضم٦م

 ومال مت٤مًُم٤م ُمؽماًص٤م يديف سملم اًمذي اًمّمػ وجيد اعمًجد ي٠ميت اًمذي اًمرضمؾ هذا سملم أبًدا

 عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م هذا سملم ومرق ٓ ٕنف وطمده: يّمكم وطمده يّمكم أن إٓ يٛمٙمٜمف

 وُمعش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م وسملمش وطمده اًمّمػ ذم صغم

 وم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة سمدون صالشمف وشمّمح اإلٟم٤ًمن يّمكم اًمّمقر سمٕمض ومت٠ميت ذًمؽ

 ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ وٓ اًمريمقع إمم ومٞمٜمْمؿ رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومٞمجد اعمًجد يدظمؾ هذا ُمثاًل 
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 مل عمـ صالة ٓ: »حلدي٨م سمّمحٞمح٦م ًمٞم٧ًم أم صحٞمح٦م صالشمف أن: ي٘م٤مل ومٝمؾ اًمٗم٤محت٦م،

 خمّمقص قم٤مم احلدي٨م هذا ٕن صحٞمح٦م: صالشمف: اجلقاب ؟شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ 

 ىمد ٕنف ُمٕمف ومريمع رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد دظمؾ ُمـ أن قمغم شمدل أظمرى سم٠مدًم٦م

 .اًمٗم٤محت٦م وم٤مشمتف أنف ُمـ اًمرهمؿ قمغم اًمريمٕم٦م أدرك

 ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ رضمؾش وم٘م٤مقمًدا شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾ: »ُمثاًل  يمذًمؽ

 صالشمف ىم٤مقمًدا ومّمغم ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع رضمؾ.. صحٞمح٦م صالشمف ىم٤مقمًدا ومّمغم

 جيد ومل اعمًجد دظمؾ رضمؾ وسملم إطمٙم٤مم هذه سملم ومرق ٓ ـمًٌٕم٤م، اًمٗمريْم٦م ذم سم٤مـمٚم٦م

ًٓ  هٜم٤مك  وراء صغم عمـ صالة ٓ: »قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ٓ وطمده، ومّمغم اًمّمػ إمم ًمٞمٜمْمؿ ُم٤م

٤م اهلل يٙمٚمػ ٓ ٕنفش وطمده اًمّمػ ًً  .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم

 (22:46:28/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 وحده؟ يصػ ففؾ الصػ دم فرجة جيد مل مسبقق رجؾ

 ظمٚمػ ًمٗمرد أو اًمّمػ، ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ.. أن ؿمٞمخ ي٤م يقضمد: ُمداظمٚم٦م

 يّمكم أو اإلُم٤مم ُمع يدظمؾ هؾ اًمّمػ،[ ذم ُمٙم٤مًٟم٤م جيد ومل] وطمده واطمد أتك اًمّمػ،

 .ظمػم اهلل ضمزاك واطمد، يًح٥م أو ظمٚمٗمف

 يٕمٜمل؟ يمٞمػ اإلُم٤مم ُمع يدظمؾ اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ُمع يّمكم يدظمؾ: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .يٕمٜمل اإلُم٤مم سمج٤مٟم٥م ُمداظمٚم٦م:

 إًمٞمف؟ يّمؾ أن يًتٓمٞمع اًمِمٞمخ:

 واضمٌف، ومٝمذا سم٤مًمّمٗمقف إظمالل سمدون إًمٞمف يّمؾ أن يًتٓمٞمع يم٤من إن أتّمقر أن٤م

 إوم٤ًمد هق اإلظمالل هذا ومحٞمٜمئذ ذيمرت يمم سم٤مًمّمٗمقف سم٤مإلظمالل إًمٞمف يّمؾ يم٤من وإن

 ٓ يمل حمتًج٤م سمٕمْمٝمؿ يذيمره اًمذي احلدي٨م اًم٘مٌٞمؾ هذا وُمـ جيقز، وٓ إرض ذم
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 رضماًل  ومٚمٞمجؽم: ي٘مقل ُمًٜمده، ذم يٕمغم أبق رواه طمدي٨م ذم وطمده، اعمٜمٗمرد هذا يّمكم

 إوم٤ًمد ومٗمٞمف سمف، ُيت٩م ٓ وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده هذا احلدي٨م يمقن ومٛمع ُمٕمف، ًمٞمّمكم يديف سملم

 ُمـ يًتٓمٞمع ىمد اخلٚمؾ وهذا ظمٚماًل، ومٞمف ؾمٞمقضمد ٕنف يديف: سملم اًمذي ًمٚمّمػ أجًْم٤م

 ؾمٞمٔمؾ يمٚمٝمؿ شمت٤مسمٕمقا  ًمق اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ًمٙمـ يًده، أن واًمٗم٘مف اًمٞم٘مٔم٦م ُمـ رء قمٜمده يم٤من

 هذه ومٗمل ظمٚماًل  يقضمد أنف وُمع احلدي٨م، صح٦م قمدم ومٛمع اًمّمػ، ذم ُمقضمقًدا اخلٚمؾ

 ومٝمق إًمٞمٝم٤م يٜمْمؿ ومرضم٦م ًمٜمٗمًف جيد أن يًتٓمع مل إذا اعمٜمٗمرد هذا أن اقمت٘م٤مدي أن٤م احل٤مًم٦م

 .صحٞمح٦م وصالشمف وطمده يّمكم

 يقضمد أن يًتٓمٞمع اإلٟم٤ًمن أن اًمٞمقم اعمٕمرووم٦م ًمٚمّمٗمقف سم٤مًمٜم٦ًٌم اقمت٘م٤مدي وذم

د سمؾ واطمد، ًمٗمرد ًمٞمس  يم٤من اًمذي اًمرص يؽماصقن ٓ اًمٜم٤مس ٕن يمثػميـ: ٕومرا

 اًمّمػ سمتًقي٦م ي٠مُمرهؿ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف يم٤من طمٞمٜمم يٗمٕمٚمقٟمف ط اًمٜمٌل أصح٤مب

 ص٤مطمٌف سمٙمتػ يمتٗمف يٚمّمؼ أطمدٟم٤م ومٙم٤من: اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ُم٤مًمؽ سمـ أنس ىم٤مل يمم

 اًمقصػ هذا ص٤مطمٌف، سمٙمٕم٥م يمٕمٌف أو ص٤مطمٌف، سم٘مدم وىمدُمف ص٤مطمٌف سم٤ًمق وؾم٤مىمف

 سمٙمؾ ؿمخّملم[ سملم يدظمؾ] اإلٟم٤ًمن أن ضمًدا اًمًٝمؾ ومٛمـ وًمذًمؽ ًمف، وضمقد ٓ اًمٞمقم

 اعمرصقص يم٤مًمٌٜمٞم٤من اًمًٜم٦م قمغم صًٗم٤م شمّمقرٟم٤م إن أُم٤م وطمده، يّمكم ومال وًمٓمػ ين

 .صحٞمح٦م وصالشمف وطمده يّمكم طمٞمٜمئذ

 اًمّمالة هذه صح٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمٗمك وىمد صحٞمح٦م صالشمف شمٙمقن يمٞمػ

 رأي ذم ي٘مقًمقن اًمٕمٚممء سمٕمض ٕن هذا أىمقل وطمده؟ اًمّمػ ظمٚمػ صغم عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ًٓ ٤ًٌم ىمق  وٓ وىمقف ومٞمف اًم٘مقل هذا أن أقمت٘مد وم٠من٤م واىمًٗم٤م، هٙمذا ئمؾ يّمكم ٓ أنف: همري

 آؾمتٓم٤مقم٦م، سمتح٘مؼ ُمٜمقـم٦م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يمؾ ٕن ذًمؽ اًمٜمص: قمغم مجقد أىمقل

َ  وَم٤مشمَُّ٘مقا ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمٕم٤مم وم٤معمٌدأ  ي١ميمد اًمذي واحلدي٨م [16:اًمتٖم٤مسمـ﴾ ]اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َُم٤م اّللَّ

ش وم٤مضمتٜمٌقه قمٜمف هنٞمتٙمؿ وُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ، ُم٤م ُمٜمف وم٠متقا  رء ُمـ أُمرشمٙمؿ ُم٤م: »اعمٕمٜمك هذا

 ﴿: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم وىمقًمف
ِ
َّ
ِ
ٌَٞم٧ِْم  طِم٩م   اًمٜم٤َّمسِ  قَمغَم  َوّلل ـِ  اًْم  ؾَمٌِٞماًل  إًَِمٞمْفِ  اؾْمَتَٓم٤معَ  َُم

ـْ  َ  وَم٢ِمنَّ  يَمَٗمرَ  َوَُم ـِ  هَمٜمِل   اّللَّ لمَ  قَم
ِ
 عمـ صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف وىمقًمف [97:قمٛمران آل﴾ ]اًْمَٕم٤معَم

 ومّمالشمف اًمٗمرض صالة ىم٤مقمًدا صغم ُمـ أن: اعمًٚمٛملم واشمٗم٤مقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل
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 اهلل يٙمٚمػ ٓ ٓ، اًمّمالة؟ يدع ومٝمؾ ىم٤مئًم  يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ يم٤من إذا ًمٙمٜمف سم٤مـمٚم٦م،

٤م ًً  ذم سًُي٤م ذًمؽ ضم٤مء يمم ضمٜم٥م ومٕمغم يًتٓمع مل وم٢من ىم٤مقمًدا يّمكم وؾمٕمٝم٤م، إٓ ٟمٗم

 .طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م

 رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمؾ وىمد ضم٤مء ٕنف اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  أن يًتٓمع مل ومٛمـ

 يًتٓمع، مل ٕنف اًمٙمت٤مب: وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل أنف وًمق ريمٕم٦م، ًمف ومتح٥ًم اإلُم٤مم ُمع يريمع ومٝمق

 أدريمتؿ ومم واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد

 ُمـ أن يمتٌل ذم ظمرضمٜم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم وضم٤مءش وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا 

 .اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك

 ىمراءة وهق أٓ ريمٜم٤ًم شمرك أنف ُمع ريمٕم٦م ًمف طم٧ًٌم اإلٟم٤ًمن هذا أن: اًمِم٤مهد

 ضم٤مء ًمق سمٞمٜمم يًتٓمع، مل ٕنف اًمريمـ؟ وم٤مشمف ىمد أنف ُمع اًمريمٕم٦م هذه ًمف طم٧ًٌم مل اًمٗم٤محت٦م،

 وىم٧م وم٤مت طمتك آظمره إمم ص٤مطمٌف ُمع يتٙمٚمؿ يٚمتٝمل وضمٚمس ىم٤مئؿ واإلُم٤مم اعمًجد

 ي٘مرأ  مل ٕنف ًمٚمريمٕم٦م: إدرايًم٤م هذا يٕمتؼم ومال اًمريمقع ذم اإلُم٤مم أدرك صمؿ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 إطمٙم٤مم ذم ُمٕمرووًم٤م هذا يم٤من إذا ي٘مرأه٤م، أن قمغم ىم٤مدًرا يم٤من وىمد اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 هٜم٤م ُمـ يٜمدك أو هٜم٤م ُمـ يٜمدك أن ومح٤مول اعمًجد، إمم ضم٤مء اًمذي ومٝمذا يمٚمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م

 ذم ومٞمّمكم اؾمتٓم٤مع ُم٤م إٓ وضمؾ قمز اهلل يٙمٚمٗمف ٓ هذا وم٢مذاً  اؾمتٓم٤مع وُم٤م آظمره، إمم

 قمٛمـ ؾم٘مط يمم ًمف، صالة ٓ سم٠منف اعمٕمروف احلٙمؿ قمٜمف ؾم٘مط ىمد ٕنف وطمده: اًمّمػ

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ وهق ُمٕمروف وم٤محلٙمؿ اًمريمقع ذم ًمإلُم٤مم ُمدريًم٤م ضم٤مء

 .اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 (22:46:09( /3) راسمغ ومت٤موى) 

 الصػ؟ خؾػ ادـػرد صالة دم يدخؾ هؾ الصػ دون الركقع

 ؟[اًمّمػ دون اًمريمقع صٗم٦م] اًم٤ًمئؾ:
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 رومع رأؾمف اإلُم٤مم رومع وم٢من اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم يِم٤مرك طمتك يدب ئمؾ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمػ ذم يِم٤مرك طمتك يٛمٌم صمؿ ُمٕمف،

 اًمريمٕم٦م؟ وشُمـْحَت٥ًم اًم٤ًمئؾ:

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م هذه ويمؾ اًمتٕم٥م، هذا يمؾ وح٤مذا ُمٜمف، ُمٗمروغ أُمر هذا اًم٤ًمئؾ:

 .ريمٕم٦م سم٢مدراك هق اًمٜم٤مس، ًمٌٕمض ُمِمٙمٚم٦م شمٕمتؼم

 ش. اًمّمػ ظمٚمػ عمٜمٗمرد صاله ٓ» طمدي٨م ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ ٓ اًم٤ًمئؾ:

 أظمر احلدي٨م احلدي٨م هبذا شَمُردَّ  أن شمريد هؾ يٕمٜمل، يمٞمػ يدظمؾ، ٓ هذا ٓ،  اًمِمٞمخ:

 صمؿ هق طمٞم٨م ريمع رايمٕم٤م اإلُم٤مم ووضمد اعمًجد ضم٤مء ُمـ أن طمٙمؿ، قمٚمٞمف سمٜمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمذي

،  ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ: »احلدي٨م هذا يٕم٤مرض هذا هؾ أن٧م، احلدي٨م هذا شمٕمرف َيُدبَّ

 هذا شم٘مقل ٓ -اهلل ؿم٤مء وإن- شم٘مقل أن شمريد هٙمذا، شمريد أنؽ يمالُمؽ ُمـ يٌدوش اًمّمػ

ص  ش.وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم عمـ صالة ٓ» احلدي٨م ًمذاك ُُمـَخّمِّ

 إذا ومٝمذا إًمٞمف، يٜمْمؿ أن إول اًمّمػ ذم ُم٤مٓ وجيد وطمده، اًمث٤مين اًمّمػ يٕم٘مد 

 اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن احلرص يمؾ طمرص أنف ًمق ًمٙمـ سم٤مـمٚم٦م، ومّمالشمف وطمده صغم

: اعمٝمؿ اًمٕم٤مذ، اًمّمػ وًمٞمٙمـ اعمث٤مل ؾمٌٞمؾ قمغم إول اًمّمػ ذيمرٟم٤م وٟمحـ إول،

 ومّمغم ًمالٟمْممم ُم٤ًموم٦م جيد مل صمؿ  يديف، سملم اًمذي اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن قمغم طمرص أنف

 .صحٞمح٦م ومّمالشمف وطمده

 ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم وًمٞمس ًمٚمٛمٝمٛمؾ، سم٤مًمٜم٦ًٌم هق اعمٜمٗمرد، صالة صح٦م ٟمٗمك وم٤محلدي٨م 

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م أث٤مرت اًمتل هل هذه اًمٜم٘مٓم٦م وأفمـ اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمٞمع ٓ

 أن وهق ذيمره، اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ شمرى أنؽ سمٛمٕمٜمك..يمذًمؽ إُمر ًمٕمؾ آٟمٗم٤م، قمروتٝم٤م

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» يمحدي٨م هقش وطمده اًمّمػ وراء صغم عمـ صالة ٓ» طمدي٨م

 ومٛمـ ُمًتثٜمك، هق سمؾ وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس وذاك ومٝمذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 صدده ذم ٟمحـ ُم٤مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمم آؾمتثٜم٤مء

 مل أم اًمريمٕم٦م وم٠مدرك اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  يٙمـ ومل اإلُم٤مم، ُمع وريمع اًمّمػ، دظمؾ رضمؾ: أن
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089 

 .اعمقوقع ذم اًمٕمٚممء ىمقزم أصح قمغم اًمريمٕم٦م أدرك يدرك؟

ّمٜم٤مه،ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل مل صالة ٓ» سمحدي٨م ومٕمٚمٜم٤م ُم٤مذا: إًذا   هذا: ىمٚمٜم٤م ظمّمَّ

ص قم٤مم  اعمٕمٜمك هق وممش اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد رايمٕم٤م، اإلُم٤مم أدرك ُمـ» سمحدي٨م خمّمَّ

 ٟمجٛمع -طمٞمٜمئذٍ -ش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ» حلدي٨م -طمٞمٜمئذٍ – اًمّمحٞمح

ّٓ  اًمٙمت٤مب، سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: ومٜم٘مقل واخل٤مص اًمٕم٤مم سملم  اإلُم٤مم أدرك عمـ إ

 ريمققمف إدرايمف سم٥ًٌم اًمٗم٤محت٦م  ريمٜمٞم٦م قمٜمف ومتً٘مط اًمٗم٤محت٦م، ىمراءة ُمـ يتٛمٙمـ ومل رايمٕم٤ًم،

 .اإلُم٤مم ُمع

 ُمـ -أجًْم٤م- هذاش ًمف صالة ومال وطمده اًمّمػ وراء صغم ُمـ: »إمم ٟمٕمقد أن 

ص اًمٕم٤مم  أطمٙم٤مم يمؾ أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ يمٞمػ؟ وؿمٛمقًمف، قمٛمقُمف قمغم ًمٞمس اعمَُخّمَّ

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ش ؾمٌٞمال إًمٞمف اؾمتٓم٤مع ُمـ» ىم٤مقمدة قمغم شمٌٜمك اًمنميٕم٦م ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم ﴾ ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .[086:اًمٌ٘مرة]

 أن يريد هق اًمذي اًمّمػ ذم ُمٕمف يّمكم أطمداً  جيد ومٚمؿ اعمًجد إمم ضم٤مء وم٤مًمذي

ه٤م ًمُٗمْرضَم٦م ُم٤مل هٜم٤مك هؾ يٜمٔمر، ومٝمق ومٞمف، يّمكم د  ًُ  ذًمؽ وُمع ومرضم٦م وضمد وم٢مذا ٓ، أم َي

 ومال وُمْرضَم٦مً  جيد مل وإذا احلدي٨م، قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ اًمذي هق ومٝمذا وطمده، اًمّمػ وراء صغم

 يّمكم يٕمٜمل أن ومٞمف، هق اًمذي هذا إٓ يًتٓمٞمع ٓ هذا ٕن سم٤مـمٚم٦م صالشمؽ ًمف ي٘م٤مل

 أجْم٤م؟ اًمث٤مين إُمر هذا واوح وطمده،

: ي٘مؾ ومٚمؿ قم٤مم، ط اًمرؾمقل يمالم اعمقوقع، هذا ذم صم٤مين ؾم١مال ذم سمس اًم٤ًمئؾ:

 .ومرضم٦م  جيد  مل عمـش اًمّمػ ظمٚمػ عمٜمٗمرد صالة ٓ» يٕمٜمل

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ي٘مؾ ومل قمٚمٞمف، اًمٙمالم ؾمٌؼ هذا اهلل، ؾم٤محمؽ اًمِمٞمخ:

 .هذا ىم٤مل ُم٤م ٓ، هذا؟ ىم٤ملش رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدرك ُمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 طمديثلم؟ سملم اجلٛمع يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 سملم اجلٛمع اًمث٤مين احلدي٨م ذم ىمّمدشمف، أن٤م اًمذي هق ىمّمدشمف، أن٧م اًمذي اًمِمٞمخ:
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ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿  اًم٘مرآن وسملم إطم٤مدي٨م وسملم احلدي٨م ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  .[086:اًمٌ٘مرة﴾ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

  وطمده؟ اًمّمػ ذم يّمكم ٓ أن يًتٓمٞمع وطمده اًمّمػ ذم يّمكم أن يريد اًمذي هذا هؾ

  يًتٓمٞمع ٓ اًم٤ًمئؾ:

 .يٗمٕمؾ ُم٤مذا: إًذا اًمِمٞمخ:

 .أطمد يٜمتٔمر اًم٤ًمئؾ: 

 ُم٘مٞمد ذقمل طمٙمؿ يمؾ أظمل ي٤م! ؟-ُمثالً – يٌٕمثقن يقم إمم يٜمتٔمر اًمِمٞمخ:

 ىم٤مقًمدا، ومّمؾِ  شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾِّ  فمٜمل، ذم هذا ذم شمِمؽ ٓ أن٧م سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م،

 صالة ٓ» أُم٤م وطمدك، صؾِّ ِ شمًتٓمع مل وم٢من اًمّمػ، ذم صؾ  ضمٜم٥م، ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من

 سمٕمض ذم اعم١َُمذٟملم وسمٕمض اًمٙم٤ًممم، سمٕمض يِمٛمؾ هذا وطمده، اًمّمػ وراء صغم عمـ

 قمثمٟمٞم٦م سمدقم٦م هذه اًمًدة، ومقق يّمٚمقن اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمّٚمقن اًمذي اعم٤ًمضمد،

 سمٕمذر، ًمٞمس هذا ذًمؽ وُمع اًمّمقت، ُمٙمؼمات هٜم٤مك شمٙمـ مل يقم ىمديٛم٦م، شمريمٞم٦م

 سم٤مـمٚم٦م، صالشمف وطمده هٜم٤مك واطمد، صغم ًمق اًمّمٗمقف ومٞم٘مٓمٕمقن ومقق، هٜم٤مك ومٞمّمٚمقن

 وًمٙمٜمٝمؿ وطمدهؿ، صٚمقا  ُم٤م ٕهنؿ صحٞمح٦م، صالَتؿ ٟمراهؿ يمم مج٤مقم٦م صٚمقا  ًمق ًمٙمـ

 .اعمًٚمٛملم صٗمقف إمم اٟمْممُمٝمؿ قمدم سم٥ًٌم آصمٛمقن

 .ٓصمٜملم شمًع ومرضم٦م ويقضمد اصمٜملم، صٚمقا  ًمق ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 اًمٔم٤مهر وإٓ اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم ًمٚمٛم١مذٟملم سم٤مًمٜم٦ًٌم أن اجلقاب، ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

ٕمفأُ  هقن سمٞمًجؾ طمد ذم ُمٕمٜم٤م يمٜم٧م ُم٤م  .اجلقاب ؾمٌؼ ىمّمدشمف، ازم ؾَمٛمِّ

 ًمقطمده رضمؾ صغم ًمق: ىمٚم٧م اًمًدة، قمغم اًمٜمٌقي اعمًجد ذم ُيَّمٚم قن اًمذي: ىمٚم٧م 

 صحٞمح٦م، صالشمف مج٤مقم٦م سمٞمّمٚمقا  ح٤م ًمٙمـ اعمًجد، ذم ومًح٦م ذم ٕنف سم٤مـمٚم٦م، صالشُمف

 أن٤م ومخ٦ًم، أرسمٕم٦م سملم اًمثالصم٦م وسملم آصمٜملم سملم ومرق قمٜمدك ذم وم٤مٔن آصمٛمقن، ًمٙمٜمٝمؿ

 مخ٦ًم؟ وسملم صٚمقا  اصمٜملم سملم قمٜمدك ومرق ذم: ؾم١مال اؾم٠مخؽ

  ٓ اًم٤ًمئؾ:

، اًمكمِّ  آصمٜملم طمٙمؿ ؿمق اًمِمٞمخ:  وراء صٚمقا  اًمكمّ  اخلٛم٦ًم طمٙمؿ وؿمق صٚمقا
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 ىمٚمٜم٤مه، اًمذي هذا طمٙمٛمٝمؿ؟ ؿمق يدهيؿ، سملم اًمذي اًمّمػ ذم ومرضم٦م أُم٤مُمٝمؿ وذم اًمّمػ

 ؾمت٦م، اخلٛم٦ًم سم٥ًٌم -آٟمٗم٤م– ُمث٤مل ضسم٧م أن٤م اًمٗمرق سمس اجلقاب، ؾمٌؼ إٟمف: وىمٚمٜم٤م

 . صٚمقا  اصمٜملم إذا: شم٘مقل رضمٕم٧م أن٧م

 .اًمّمالة يٕمٞمد ـمٞم٥م، اًم٤ًمئؾ:

 .اإلصمؿ ُمع صحٞمح٦م اًمّمالة ٕن اًمّمالة، يٕمٞمد ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 الصػ دون الركقع وجقاز بالركقع الركعة إدراك

 وم٤مؾمجدوا ؾمجقد وٟمحـ، اًمّمالة إمم ضمئتؿ إذا: »ُمرومققم٤مً  هريرة أبك طمدي٨م» -

: ًمف ًمٗمظ ورم داود أبق رواهش. اًمّمالة أدرك وم٘مد ريمٕم٦م أدرك وُمـ، ؿمٞمئ٤مً  شمٕمدوه٤م وٓ

 .صحٞمحش.  اًمريمٕم٦م أدرك اًمريمقع أدرك ُمـ»

 :قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمٛمؾ ضمري٤من احلدي٨م ي٘مقى ومم٤م

ش.  اًمريمٕم٦م شمٚمؽ يدرك مل ريمٕم٤مً  اإلُم٤مم يدرك مل ُمـ: »ىم٤مل وم٘مد، ُمًٕمقد اسمـ :أوًٓ 

 ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م.  قمٜمف إطمقص أبك قمـ ـمري٘ملم ُمـش 0/92» اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف

 .صحٞمح

 ـ 1/041» واًمٓمح٤موىش 0 ـ 1/99/1ش »اعمّمٜمػ» رم ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ وروى

: ىم٤مل وه٥م سمـ زيد قمـش 91 ـ 0/92» واًمٌٞمٝم٘مكش 4/40/1» واًمٓمؼماٟمكش 040

 ومٙمؼم، اإلُم٤مم ريمع اعمًجد شمقؾمٓمٜم٤م ومٚمم، اعمًجد إمم داره ُمـ اهلل قمٌد ُمع ظمرضم٧م

 رومع طمتك اًمّمػ إمم اٟمتٝمٞمٜم٤م طمتك رايمٕملم ُمِمٞمٜم٤م صمؿ، ُمٕمف وريمٕم٧م، ريمع صمؿ اهلل قمٌد

 وم٠مظمذ، أدرك مل أنك أرى وأن٤م ىمٛم٧م اًمّمالة اإلُم٤مم ىم٣م ومٚمم: ىم٤مل، رءوؾمٝمؿ اًم٘مقم

 ش.أدريم٧م ىمد إٟمؽ: وىم٤مل وم٠مضمٚمًٜمك، اهلل قمٌد سمٞمدى

 .أظمرى ـمرق اًمٓمؼماٟمك رم وًمف. صحٞمح وؾمٜمده: ىمٚم٧م

 قمغم يديؽ ومقوٕم٧م، رايمع واإلُم٤مم ضمئ٧م إذا:  »ىم٤مل، قمٛمر سمـ اهلل قمٌد :صم٤مٟمٞم٤مً 
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 ـمريؼ ُمـش 1/93/1» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمفش.  أدريم٧م وم٘مد يرومع أن ىمٌؾ ريمٌتٞمؽ

 ضمري٩م اسمـ ُمع ىمرن أنف إٓ اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف اًمقضمف هذا وُمـ.  قمٜمف ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ

 أدرك وم٘مد، رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ ومريمع، رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ: »وًمٗمٔمف ُم٤مًمٙم٤مً 

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧مش. اًمريمٕم٦م شمٚمؽ

 وم٘مد رأؾمف اإلُم٤مم يرومع أن ىمٌؾ اًمريمٕم٦م أدرك ُمـ: »ي٘مقل يم٤من، صم٤مسم٧م سمـ زيد :صم٤مًمث٤مً 

 سمـ ويزيد قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن سمٚمٖمف أنف ُم٤مًمؽ ـمريؼ ُمـ اًمٌٞمٝم٘مك رواهش. اًمريمٕم٦م أدرك

 سمـ زيد سمـ ظم٤مرضم٦م قمـش 1/040» اًمٓمح٤موى وأظمرج.  ذًمؽ ي٘مقٓن يم٤مٟم٤م صم٤مسم٧م

 يٛمِمك صمؿ، اًم٘مٌٚم٦م إمم ووضمٝمف اعمًجد قمت٦ٌم قمغم يريمع يم٤من صم٤مسم٧م سمـ زيد أن. »صم٤مسم٧م

 ش.يّمؾ مل أو اًمّمػ إمم وصؾ إن هب٤م يٕمتد صمؿ، إجٛمـ ؿم٘مف قمغم ُمٕمؽمو٤مً 

 أظمرى ـمرق ُمـش 91و 0/92» واًمٌٞمٝم٘مك هق أظمرضمف وىمد، ضمٞمد وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 .ىمري٤ٌمً  إطمداه٤م وي٠متك ٟمحقه زيد قمـ

ؾمقد سمـ قمثمن ىم٤مل، اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد :راسمٕم٤مً  ، اعمًجد متٞمؿ سمـ وقمٛمرو أن٤م دظمٚم٧م:  »ٕا

 ىم٤مل، اًمّمالة ىمْمٞمٜم٤م ومٚمم، اًمّمػ دظمٚمٜم٤م طمتك، رايمٕملم وُمِمٞمٜم٤م وهق أن٤م ومريمٕم٧م اإلُم٤مم ومريمع

ش.  ومٕمٚمف اًمزسمػم اسمـ رأج٧م ىمد: ىم٤مل، ُم٤مهد ُمـ: ىمٚم٧م ؾمٛمٕمتف؟ ممـ آٟمٗم٤مً  صٜمٕم٧م اًمذى: قمٛمرو مم

 اسـم وذيمره طم٤مشمؿ أبك اسمـ ًمف سمٞمض متٞمؿ سمـ قمٛمرو همػم صم٘م٤مت ورضم٤مًمف ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف

 ش.ٟمٔمر طمديثف رم: »اًمٌخ٤مرى وىم٤ملش اًمث٘م٤مت» رم طم٤ٌمن

 أن هِم٤مم سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أبك قمـ. اًمّمديؼ سمٙمر أبق :ظم٤مُم٤ًمً 

 ومه٤م دسم٤م صمؿ، ومريمٕم٤م رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمال صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م

 قمٌد سمـ سمٙمر أب٤م ًمٙمـ، طمًـ وإؾمٜم٤مده اًمٌٞمٝم٘مك أظمرضمف.  سم٤مًمّمػ حل٘م٤م طمتك رايمٕم٤من

 قمـ شمٚم٘م٤مه يٙمقن أن ُيتٛمؾ أنف إٓ، ُمٜم٘مٓمع قمٜمف ومٝمق اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م يدرك مل اًمرمحـ

 سمٕمْمٝم٤م شم٘مدم أظمرى ـمرق قمٜمف ورد وم٢مٟمف، صم٤مسم٧م صحٞمح زيد قمـ وهق.  صم٤مسم٧م سمـ زيد

 ًمالطمتج٤مج يّمٚمح طمًـ أصم٤مر وهبذه، اعمرؾمؾ سمِم٤مهده احلدي٨م أن واخلالص٦م.  ىمري٤ٌمً 

 .  أقمٚمؿ واهلل، سمف
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 :أُمريـ قمغم اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر هذه دًم٧م (:وم٤مئدة)

 .أوردٟم٤مه٤م ذًمؽ أضمؾ وُمـ، اًمريمقع سم٢مدراك شمدرك اًمريمٕم٦م أن :إول

ه ٓ مم٤م وهذا، اًمّمػ دون اًمريمقع ضمقاز :اًمث٤مٟمك ، سمٙمرة أبك حلدي٨م، ضم٤مئزاً  ٟمرا

 ىم٣م ومٚمم، اًمّمػ إمم ُمِمك صمؿ، اًمّمػ دون ومريمع رايمع ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء أنف

 وم٘م٤مل اًمّمػ؟ إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون ريمع اًمذى أجٙمؿ: ىم٤مل، صالشمف ط اًمٜمٌك

 وهمػمه داود أبق أظمرضمف.  شمٕمد وٓ طمرص٤مً  اهلل زادك ط اًمٜمٌك وم٘م٤مل، أن٤م: سمٙمرة أبق

 أظمٍم اًمٌخ٤مرى قمٜمد وهقش 687» داود أبك صحٞمح» رم سمٞمٜمتف يمم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد

 قمغم دًمٞمؾ وذًمؽ، احلدي٨م هذا يٌٚمٖمٝمؿ مل اعمذيمقريـ اًمّمح٤مسم٦م أن وم٤مًمٔم٤مهر.  ُمٜمف

 إٓ قمٚمٞمف ورد رد إٓ أطمد ُمـ ُمٜم٤م ُم٤م: »وهمػمه ُم٤مًمؽ قمـ اعمِمٝمقر اًم٘مقل صدق

 حلدي٨م اًمّمح٤مسم٦م قمـ ذيمرٟم٤م ُم٤م إمم ذًمؽ قمـ رضمٕم٧م صمؿش.  ط اًم٘مؼم هذا ص٤مطم٥م

 ؾمٚمًٚم٦م» رم سمٞمٜمتف يمم اإلؾمٜم٤مد صحٞمح وهق، اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن رم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد

 طمدصمٜم٤مش: 03 ص» اًم٘مراءة ضمزء رم اًمٌخ٤مرى روىش: شمٜمٌٞمفش.  »اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ  إقمرج اًمرمحـ قمٌد قمـ إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ قمقا

 ؾمٜمد ومٝمذاش.  اًمريمٕم٦م سمتٚمؽ شمٕمتد مل ريمققم٤مً  اًم٘مقم أدريم٧م إذا: »ىم٤مل هريرة أبك قمـ

 وىم٤مل، طم٤ٌمن اسمـ همػم أطمد يقصم٘مف مل وم٢مٟمف، وُمٕم٘مؾ، إؾمح٤مق اسمـ قمٜمٕمٜم٦م أضمؾ ُمـ وٕمٞمػ

: وم٘م٤مل مج٤مقم٦م قمـش 14 ص» ُمٜمف آظمر ُمٙم٤من رم اًمٌخ٤مرى رواه ًمٙمـ.  ُمؽموك: إزدى

ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مًمقا  ُم٤مًمؽ سمـ وُمٕم٘مؾ إؾممقمٞمؾ اسمـ وُمقؾمك ُمًدد طمدصمٜم٤م  ًمٙمـ سمف قمقا

 سمـ قمٌٞمد طمدصمٜم٤م: اًمٌخ٤مرى ىم٤مل صمؿش.  ىم٤مئمً  اإلُم٤مم شمدرك أن إٓ جيزئؽ ٓ: »سمٚمٗمظ

 سم٤مًمٚمٗمظ سمف إقمرج أظمؼمٟمك: ىم٤مل إؾمح٤مق[ اسمـ] طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يقٟمس طمدصمٜم٤م: ىم٤مل يٕمٞمش

 ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م، سم٤مًمتحدي٨م إؾمح٤مق اسمـ ًمتٍميح هريرة أبك قمـ هذا صم٧ٌم وم٘مد. اًمث٤مٟمك

 ًمٚمجمقم٦م وخم٤مًمٗمتف سمف ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ ًمتٗمرد قمٜمف يّمح ومال إول اًمٚمٗمظ وأُم٤م. شمدًمٞمًف

ش.  107 صش »اًمتٚمخٞمص» رم قمٚمٞمف ؾمٙمقشمف احل٤مومظ ُمـ أؾمتحًـ مل وًمذًمؽ، ًمٗمٔمف رم

 اًمٚمٗمظ يٕمٓمٞمف ٓ آظمر ُمٕمٜمك يٕمٓمك اًمث٤مسم٧م اًمٚمٗمظ وم٢من اًمٚمٗمٔملم سملم واوح ومرق وصمٛم٦م

 يدرك أنف ريمع صمؿ حلٔمف وًمق ىم٤مئمً  اإلُم٤مم أدرك إذا أنف قمغم يدل ٕنف ذًمؽ، اًمْمٕمٞمػ
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 ىمراءة وضمقب إصم٤ٌمشمف صدد رم ؾم٤مىمف واًمٌخ٤مرى، اعمذيمقر اًمٚمٗمظ يٗمٞمده ُم٤م هذا، اًمريمٕم٦م

 هق يمم اًمٚمٗمظ هذا يتحٛمٚمف ٓ مم٤م وهذا، ي٘مرأه٤م مل إذا اًمريمٕم٦م يدرك ٓ وأنف اًمٗم٤محت٦م

 .أقمٚمؿ واهلل، فم٤مهر

 [ (496) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 

 حرًصا اهلل زادك: ملسو هيلع هللا ىلص ققلف ومعـك لؾصػ الدخقل قبؾ الركقع

 تعد وٓ

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال]

ش: شمٕمد وٓ طمرص٤م اهلل زادك: »ط ًم٘مقًمف شمٗمًػما  اًمتٕمٚمٞمؼ ذم - 3 رىمؿ حت٧م ىم٤مل 

 اًمّمػ ذم دظمقًمؽ إمم شمٕمد ٓ: وىمٞمؾ اًمّمالة إمم اعمجلء شم٠مظمػم ذم شمٕمد ٓ: ىمٞمؾ»

 ش.ُمنقم٤م اًمّمالة إمم اإلشمٞم٤من إمم شمٕمد ٓ: وىمٞمؾ رايمع وأن٧م

 أتٞمتؿ إذا: »ط ًم٘مقًمف إظمػم اًم٘مقل اًمّمقاب إمم إىمقال هذه أىمرب: ىمٚم٧م

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومٕمٚمٞمٙمؿ اًمّمالة

 .قمٚمٞمف ُمتٗمؼش. وم٠ممتقا 

 أيب سمـ قمٓم٤مء حلدي٨م خم٤مًمػ هق سمؾ ي١ميده ُم٤م يّمح ومال ىمٌٚمف اًمذي اًم٘مقل وأُم٤م

 اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا: ًمٚمٜم٤مس ي٘مقل اعمٜمؼم قمغم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد ؾمٛمع أنف ي٤ًمر

 ذًمؽ وم٢من اًمّمػ ذم يدظمؾ طمتك رايمٕم٤م ًمٞمدب صمؿ يدظمؾ طملم ومٚمػميمع ريمقع واًمٜم٤مس

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ هق رأجتف وىمد: قمٓم٤مء ىم٤مل اًمًٜم٦م

 وهق اًمذهٌل وواوم٘مف وصححف واحل٤ميمؿ واًمٓمؼماين 1771 ظمزيٛم٦م اسمـ أظمرضمف

 وزيد سمٙمر يم٠ميب اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف وضمرى 009ش اًمّمحٞمح٦م» ذم سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم ىم٤مٓ يمم

 ًمف اعمخ٤مًمػ احلدي٨م وأُم٤م. هٜم٤مك ذًمؽ ذم آصم٤مرهؿ ظمرضم٧م وىمد ُمًٕمقد واسمـ صم٤مسم٧م سمـ

 سمؾ أمحد اإلُم٤مم سمف ي٠مظمذ مل وهلذا 977ش اًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم سمٞمٜمتٝم٤م ظمٗمٞم٦م قمٚم٦م وًمف وٕمٞمػ ومٝمق
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 .ىمري٤ٌم ي٠ميت يمم اًمزسمػم اسمـ سمحدي٨م أظمذ

 ([087) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 وحديث الصػ قبؾ التؽبر دم بؽرة أيب حديث بني تعارض ٓ

 الصػ خؾػ مـػرًدا الصالة عـ الـفل

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال] 

 صمؿ اًمّمػ ظمٚمػ ًمٚمّمالة يمؼم ُمـ: اًمّمػ ظمٚمػ اعمٗمرد صالة: - 3 رىمؿ حت٧م ىمقًمف 

ُم٤مم ُمع اًمريمقع ومٞمف وأدرك دظمٚمف  ط اًمٜمٌل إمم اٟمتٝمك أنف سمٙمرة أيب ومٕمـ صالشمف، صح٧م ٓا

 طمرص٤م اهلل زادك: »وم٘م٤مل ط ًمٚمٜمٌل ذًمؽ ومذيمر اًمّمػ، إمم يّمؾ أن ىمٌؾ ومريمع رايمع، وهق

 .واًمٜم٤ًمئل داود وأبق واًمٌخ٤مري أمحد رواهش  شمٕمدد وٓ

 .اًمٙمراه٦م ُمع صالشمف صح٦م يري اجلٛمٝمقر وم٢من اًمّمػ قمـ ُمٜمٗمردا صغم ُمـ وأُم٤م 

 واًمٜمخٕمل ص٤مًمح سمـ واحلًـ وويمٞمع ًمٞمغم أيب واسمـ وأمحد وإؾمح٤مق أمحد وىم٤مل 

 .صالشمف سمٓمٚم٧م اًمّمػ ظمٚمػ يم٤مُمٚم٦م ريمٕم٦م صغم ُمـ: اعمٜمذر واسمـ

 وم٠مُمره وطمده اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن: واسمّم٦م ومٕمـ 

 .اًمّمالة يٕمٞمد أن

 .اًمٜم٤ًمئل إٓ اخلٛم٦ًم رواه 

 وطمده؟ اًمّمػ ظمٚمػ صغم رضمؾ قمـ ط اهلل رؾمقل ؾمئؾ: ىم٤مل أمحد وًمٗمظ 

 .ضمٞمد أمحد وإؾمٜم٤مد اًمؽمُمذي، احلدي٨م هذا وطمًـش اًمّمالة يٕمٞمد» وم٘م٤مل

 ومقىمػ اًمّمػ ظمٚمػ يّمكم رضمال رأى ط اهلل رؾمقل أن ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمكم وقمـ 

 ش.اًمّمػ ظمٚمػ عمٗمرد صالة ومال صالشمؽ اؾمت٘مٌؾ: »ًمف وم٘م٤مل اًمرضمؾ اٟمٍمف طمتك

 ؾمٞمد اسمـ وىم٤مل طمًـ، طمدي٨م: أمحد ىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل، ُم٤مضمف واسمـ أمحد رواه 

 .ُمٕمروومقن صم٘م٤مت رواشمف: اًمٜم٤مس
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 اًمّمػ ظمٚمػ اًمّمالة سمٌٕمض أتك ٟٓمف ىم٤مًمقا  سمٙمرة أيب سمحدي٨م اجلٛمٝمقر ومتًؽ 

 ذم ُم٤ٌمًمٖم٦م اًمٜمدب ضمٝم٦م قمغم سم٤مٓقم٤مدة آُمر ومٞمحٛمؾ سم٤مٓقم٤مدة ط اًمٜمٌل ي٠مُمره ومل

 .آومم هق ُم٤م قمغم اعمح٤مومٔم٦م

 ؿمٞم٤ٌمن سمـ قمكم وطمدي٨م اًمٜمدب قمغم واسمّم٦م طمدي٨م أئٛمتٜم٤م ومحؾ: اهلمم اسمـ ىم٤مل 

وم٘م٤م اًمٙممل ٟمٗمل قمغم  ش.هب٤م أُمره ًمٕمدم اإلقم٤مدة ًمزوم قمدم فم٤مهره إذ سمٙمرة أيب طمدي٨م ًمٞمقا

 ُمـ سمٙمرة أيب وطمدي٨م ضمٝم٦م ُمـ احلديثلم سملم شمٕم٤مرض ٓ: ىمٚم٧م [:اإلمام قال] 

   أظمرى ضمٝم٦م

 ذم اعمذيمقر واًمرضمؾ سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره ومٚمؿ وطمده اًمّمػ ذم يّمؾ مل سمٙمرة أب٤م ٕن 

 أمحد اإلُم٤مم مجع وهبذا ُمٕم٤مرو٦م ومال سم٤مإلقم٤مدة وم٠مُمره وطمده اًمّمػ وراء صغم احلديثلم

 ريمع رضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م: »47 صش  ُم٤ًمئٚمف» ذم داود أبق وم٘م٤مل اهلل رمحف

 اًمّمػ؟ إمم يٜمتٝمل أن ىمٌؾ اإلُم٤مم رومع وىمد اًمّمػ دظمؾ طمتك ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون

 ش.اًمّمالة أقم٤مد وطمده اًمّمػ ظمٚمػ صغم وإن ريمٕم٦م دمزئف: ىم٤مل

 ([087) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 



 

 

 اإلمام متابعة كتاب
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 مسابؼتف عـ والـفل اإلمام متابعة وجقب

 وإذا وم٤مرومٕمقا  رومٕم٧م وإذا وم٤مريمٕمقا  ريمٕم٧م وم٢مذا سمدٟم٧م، ىمد إين[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمًجقد إمم وٓ اًمريمقع إمم يًٌ٘مٜمل رضمال أخٗملم وٓ وم٤مؾمجدوا ؾمجدت

 [.ُم٤ًمسم٘متف قمـ واًمٜمٝمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (.424/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 معني مذهب عذ يصيل الذي اإلمام متابعة

 اإلُم٤مم أو احلٜمٗمل اعمذه٥م ظمٚمػ يّمكم اًمذي إن: ىمٚم٧م أنؽ ؿمٞمخ ي٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم؟ ويتٌع يّمكم احلٜمٗمل

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 اًمّمدر، قمغم يديف يْمع ٓ أو يديف، يرومع ٓ أنف سم٤مٓشم٤ٌمع اعم٘مّمقد ومٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اًمتِمٝمد؟ ذم أصٌٕمف ُيرك ٓ أو

 .احلٜمٗمل اإلُم٤مم يٗمٕمؾ يمم يٗمٕمؾ اًمِمٞمخ:

 هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ ُم٤م. ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًمِمٞمخ:

قمتدال واًمريمقع اًمتٙمٌػم قمغم ُمش احلدي٨م ذم ًمق وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:  ؟....و واًمت٠مُملم وٓا

 احلٍم: يٕمٜمل أنف، شمٗمٝمٛمف يٕمٜمل احلدي٨م أن: إظمػم هذا سم١ًماًمؽ شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 يمٜم٧م وإن واهؿ، وم٠من٧م هذا شمٕمٜمل يمٜم٧م إن وم٘مط؟ إُمقر هذه ذم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع وم٘مط

 ُمٜمؽ؟ أومٝمؿ ومٚمٕمكم ذًمؽ همػم شمٕمٜمل

 هذا؟ أقمٜمل يمٜم٧م أن٤م ٓ ُمداظمٚم٦م:
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 .هذا يٕمٜمل ٓ ُمـ أول وم٠من٧م هذا، شمٕمٜمل يمٜم٧م إذا ـمٞم٥م. هذا شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م يمٞمػ ُمداظمٚم٦م:

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل احلدي٨م. أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

، ريمع وإذا  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 وأيمدت ًمؽ، ىمٚم٧م يمم شمٕمٜمل يمٜم٧م وم٢مذا احلدي٨م، ذم ذيمره٤م أؿمٞم٤مء ؾم٧م هذه

 ىمٚم٧م وم٘مد احلدي٨م، ذم اعمذيمقرة إُمقر هذه ذم شمٙمقن اعمت٤مسمٕم٦م أن: شمٕمٜمل سم٠منؽ ىمقًمؽ

 :اجلقاب ي٠متٞمؽ أن يمٞمػ؟ ىمٚم٧م أن٧م، هق ىمٚم٧م ُم٤م خت٤مًمػ ُمـ أول ًمؽ:

 ٓ؟ أم شمت٤مسمٕمف اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إول، اًمتِمٝمد قمـ ؾمٝم٤م اإلُم٤مم إذا

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 .هذا احلدي٨م ذم ُمذيمقر ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة ذم ينع يم٤من اإلُم٤مم وإذا ـمٞم٥م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤م خم٤مًمػ أول أن٧م: ًمؽ ىمقزم ُمـ أردت أن٤م: يٕمٜمل واطمدة، واطمدة اًمِمٞمخ:

 اًمًٜم٦م: ٓشم٤ٌمع اعمتحٛمًلم ُمـ وأُمث٤مًمؽ أن٧م ٕنف ُمٜمٝم٤م: وٟمٜمٓمٚمؼ ىم٤مقمدة ٟمْمع أن ىمٚم٧م،

 اًمذي ًمٙمـ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ هذا -يديف يرومع ُم٤م اًمذي احلٜمٗمل اإلُم٤مم اشم٤ٌمع أي- ٕنف

 يم٤من وم٢مذا ريمـ، اًم٘مٞم٤مم ٕن ًمٚمريمـ: خم٤مًمػ هق ُمٕمف ومٞمجٚمس ىم٤مقمداً  يّمكم اإلُم٤مم وضمد

 سم٤مشم٤ٌمع ي٠مُمرٟم٤م أن وأومم وم٠مومم ُمٕمذورًا، ًمٚمريمـ شمريمف ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمرٟم٤م اًمرؾمقل

 اًمّمحٞمح، اجلقاب وأضم٧ٌم شمٕمرومف، سمٛمث٤مل وأتٞمتؽ ُمٕمذورًا، ذًمؽ دون رء ذم ُم٤مماإل

 وهذا اًمًٜم٦م، ُمـ وهذا شمتٌٕمف ىمٚم٧م اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إول اًمتِمٝمد اإلُم٤مم ٟمز

 اجلقاب ذم اًمًٌٞمؾ ًمؽ َينَّ  يٕمٜمل اًمذي هق اًمٜمص هذا وًمٕمؾ سمف، ظم٤مص ٟمص ومٞمف

 قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس صدده٤م ذم ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ُمـ اعم٤ًمئؾ سمٕمض شم٠متٞمؽ ىمد أنف ُمع اًمّمحٞمح

 .سم٤معمت٤مسمٕم٦م ُمٙمٚمػ أن٧م ذًمؽ ُمع ٟمص،
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راً  قمٜمٝم٤م وؾُمئٚم٧م صقرة، ٟمٗمؽمض أن رًا، ُمرا  إول، اًمتِمٝمد ٟمز إُم٤مم وشمٙمرا

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا ىم٤مم، أن سمٕمد اًمتِمٝمد إمم ومٕم٤مد ومذيمر

 إول؟ اًمتِمٝمد ذم ُمداظمٚم٦م:

 .إول ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 وقم٤مد؟. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ وقم٤مد، اًمِمٞمخ:

 :ُمٕمف أجْم٤م ٟمٕمقد ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .آيْم٤م ُمٕمف ٟمٕمقد اإلُم٤مم اشم٤ٌمع ُمداظمٚم٦م:

 أت٤مسمٕمف، أقمٞمد،: وشم٘مقل شمٗمٕمؾ أن إُم٤م أظمل، ي٤م اإلُم٤مم اشم٤ٌمع شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .أت٤مسمٕمف ٓ أو

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 ىمٚم٧م؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .يٕمٜمل اإلُم٤مم، اشم٤ٌمع ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مٕؿمٞم٤مء ظم٤مص أنف فمٜمٜم٧م اًمذي احلدي٨م إمم ُمٕمٜم٤م رضمٕم٧م إذا آه، اًمِمٞمخ:

: ومٕمٚم٧م ُم٤مذا -اهلل ؿم٤مء إن- ُمّمٞم٥م ويمالٟم٤م ومٕمٚمتل، أن٧م ومٗمٕمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م، اعم٘مّمقر

 قمروم٧م؟ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم»

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 يٌٜمل أن يريد اًمديـ، ذم يتٗم٘مف أن يريد اًمذي اعمًٚمؿ سم٠من أن شمِمٕمر وم٠من٧م اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» اًم٘م٤مقمدة؟ هل ُم٤م صدده٤م ذم ٟمحـ اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ىم٤مقمدة، قمغم

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال: »ضمداً  ُمٝمؿ آظمر طمدي٨م ذم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 هق رء يمؾ ذم ٓ حمدودة ُم٤ًمئؾ ذم أجْم٤مً  ُم٤مذا؟ ذم قمٚمٞمف، ختتٚمٗمقا  ٓ آه، اًمِمٞمخ:

 هق وهذا اًمًٜم٦م، هق هذا أن ضمٝمؾ ُمع وإٟمم اؾمتٙم٤ٌمر، قمـ وًمٞمس قمٜم٤مد قمـ ًمٞمس يٗمٕمٚمف،

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» أبدًا، إئٛم٦م ٟمخ٤مًمػ ُم٤م ٟمحـ. ٟمٕمؿ اًمّمقاب،

 مت٤مم ذم ذيمره٤م ضم٤مء اًمتل إضمزاء همػم يمثػمة، أضمزاء احلدي٨م هذا ُمـ اؾمتٗمدٟم٤م: إذاً 

 .احلدي٨م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 يمذًمؽ ًمٚمتٛمثٞمؾ، وإٟمم ًمٚمحٍم، ًمٞمس هق احلدي٨م ذم ُذيمر ُم٤م: ٟم٘مقل هذا وقمغم

 اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم مخ٤ًًم، اًمٔمٝمر صغم اإلُم٤مم إذا: اًم٤ًمسمؼ اًم١ًمال ُمـ أهؿ ؾم١مال ؾمٞم٠متٞمٜم٤م

 أن٧م؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا اخل٤مُم٦ًم،

ره ُمداظمٚم٦م:  .ُٟمَذيمِّ

ره اًمِمٞمخ:  يتذيمر؟ مل وإن هب٤م، شمذيمر وم٢من شُمَذيمِّ

 .ٟمجٚمس ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ٟمجٚمس ُمداظمٚم٦م:

 شم٤مسمٕمتف؟ هؾ اًمِمٞمخ:

 .ٟمت٤مسمٕمف مل ُمداظمٚم٦م:
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 ًمِـَؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة قمـ زاد ٕنف ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٝمقاً؟ وإٓ قمٛمداً  اًمّمالة قمـ زاد هق اًمِمٞمخ:

 .ؾمٝمقاً  ُمداظمٚم٦م:

رشمف أن٧م يمقٟمؽ اًمِمٞمخ:  شمذيمر؟ سم٠منف ىمٚمٌف قمـ ويمِمٗم٧م قمروم٧م هؾ َذيمَّ

 .أقمٚمؿ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .َذيّمرشمف ًمٙمٜمل: ىمقًمؽ ويٗمٞمدين يٗمٞمدك ُم٤مذا: إذاً  اًمِمٞمخ:

رشمف طمٞمٜمم أنؽ شمٕمرف أن: اعمٝمؿ  ر َذيمَّ  ُيَت٤مسمع، ومال ُمٕم٤مٟمد ُمًٚمؿ هق وم٢من ُمٕمؽ، شَمَذيمَّ

 صقومٞم٦م، ًمًٜم٤م -ـمٌٕم٤مً - اًم٘مٚمقب؟ ذم ُم٤م قمغم آـمالع إمم يّمؾ أن ُمٜم٤م ًمقاطمد هؾ ًمٙمـ

 !اًم٘مٚمقب ذم ُم٤م يٙمِمٗمقا  اًمذي

ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىمقًمف سمٛمٌدأ ُمتِمٌٝم٤مً  ًم٧ًم ٕنؽ ظم٤مًمٗمتف؟ ح٤مذا: إذاً 

 .واطمدة هذه

 هلذا اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض يم٤من وإن سم٤معمقوقع، وأُمس ٟمص وًمٕمٚمٝم٤م أظمرى وهٜم٤مك

 .قمٜمٝم٤م أضم٤مسمقا  اًمٜمص

: ىم٤مل -قمٜمف اهلل ريض- ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم هٜم٤مك

 ذم أِزيدَ : اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىمٞمؾ ؾَمّٚمؿ، ومٚمم مخ٤ًًم، اًمٔمٝمر يقُم٤مً  ط اهلل رؾمقل صغم»

: ىم٤مل صمؿ ؾَمٚمَّؿ، صمؿ اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد مخ٤ًًم، صٚمٞم٧م: ًمف ىم٤مًمقا . ٓ: ىم٤مل اًمّمالة؟

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم  ش.وَمَذيمِّ

 اشّمٌٕمقا  -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب ح٤مذا: وهق ؾم١مآً، ٟمقضمف ٟمحـ هٜم٤م

 اًمٔمٝمر؟ قمغم اخل٤مُم٦ًم وىمٕم٧م، اًمتل اًمزي٤مدة هذه ذم اًمرؾمقل

سم٤من هٜم٤مك قمٚمٛمل ذم   ُمـ ؾمٛمٕمقه ُم٤م ُمٜم٤م أيمثر يتٌٜمقن ٕهنؿ أن٤م: أتٌٜم٤مه اًمذي: ضمقا
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 ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م آظمر ذمش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُم٤ٌمذة ٟمٌٞمٝمؿ

 ًمق ومٞمم طمتك اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب احلدي٨م هذا ُمـ ومٝمٛمقا ش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا 

 اًم٘مٞم٤مم قمغم ىم٤مدر وهق ومريْم٦ًم، ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم اًمذي ٕن اًمّمالة: سمٓمٚم٧م ىمّمداً  وىمع

 ُمًٚمؿ يمؾ يٗمٝمؿش ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىم٤مل ومٚمم سم٤مـمٚم٦م، صالشمف

 اعمخ٤مًمػ اعمٙم٤مسمر اعمتٕمٜم٧م يرى ُم٤م ُمٕمذور،: يٕمٜمل أنف قمرسمٞم٦م ًمٖم٦م قمٜمده أو قمريب،

 شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدًا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، َصؾِّ : »اًمٕم٤مضمز: أي ًمٚمنميٕم٦م،

 ش.ضمٜم٥م ومٕمغم

 جي٥م أنف ًمٚمٜم٤مس، يٌلم أن اًمٙمريؿ ٟمٌٞمف إمم أوطمك احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن: ُمٜمف ومٝمٛمقا  ح٤م

ءً  ُمٓمٚم٘م٦ًم، ُمت٤مسمٕم٦مً  اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  أن اعم٘متديـ قمغم  سمٓمٚم٧م شمٕمٛمده ًمق ومٞمم أظمٓم٠م ؾمقا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من وومقضمئقا  اًمٗم٘مف، هذا شمٗم٘مٝمقا  ح٤م ذًمؽ، دون يم٤من ومٞمم أو صالشمف،

 .ىمقل هذا شم٤مسمٕمقه، مخ٤ًمً  صغم اًمًالم

 ذم يم٤مٟمقا  ٕهنؿ شم٤مسمٕمقه:: ىم٤مًمقا  احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ُمرضمقح قمٜمدي وهذا: اًمث٤مين اًم٘مقل

 يٛمٙمـ أنف ذهٜمٝمؿ وذم ظَمَٚمِدهؿ، ذم َدارَ  يٙمقن أن يٛمٙمـ ومٝمؿ سمٕمد، اًمنمع يٜمتف ح٤م زُمـ

 مخ٤ًًم، ص٤مر يٙمقن أن ومٛمٛمٙمـ أرسمٕم٤ًم، يٕمرومقٟمف يم٤مٟمقا  وم٢مهنؿ ضمديد، ذع ُمثؾ يٙمقن أن

 .-اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل شم٤مسمٕمقا  وًمذًمؽ

 ذم ُم٤م اخل٤مـمرة هذه ٕن أرضمح: إول إُمر ًمٙمـ ي٘م٤مل، أن ممٙمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم هذا

 إُمر وهق-: وصم٤مٟمٞم٤مً  ٟمص، قمٜمدٟم٤م ذم إول إُمر سمٞمٜمم يٕمٜمل، سم٢مُمٙم٤مهن٤م اطمتمل إٓ قمٜمدٟم٤م

 ىمد سم٢مطم٤ًمن، شمٌٕمٝمؿ وُمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب وضمدٟم٤م ،-ضمداً  ضمداً  اهل٤مم

ٌَّ٘مقا   .مخ٤مؾمٞم٦م ُصٚمِّٞم٧م اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة ُمـ سمٙمثػم أظمٓمر ىمْمٞم٦م ذم اًمٕم٤مم اًمٜمص ـَم

 اًمقًمٞمد، سمـ قم٘م٦ٌم ًمٕمٚمف أُمٞم٦م، سمٜمل وٓة ُمـ واًمٞم٤مً  أنش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم

 .اًمقًمٞمد سمـ قم٘م٦ٌم ُمٕمل؟ شمذيمرون

 .قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمٕمٞمط، أيب اسمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٘م٦ٌم؟ سمـ اًمقًمٞمد اًمِمٞمخ:
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 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 صغم -واًمت٤مسمٕمقن اًمّمح٤مسم٦م وومٞمٝمؿ– سم٤مًمٜم٤مس صغم يمذًمؽ، يٙمقن يٛمٙمـ اًمِمٞمخ:

 .... أزيديمؿ؟:  ىم٤مل ؾَمٚمَّؿ ح٤م صمؿ ريمٕم٤مت، أرسمع صمالصم٤ًم، ًمٞمس أرسمٕم٤ًم، اًمّمٌح

 .ظمػم اخلػم زي٤مدة ُمداظمٚم٦م:

: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن يمٞمػ؟ اًمّمالة أقم٤مد ُمٜمٝمؿ أطمد ُم٤م أزيديمؿ؟. ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ؾمٝمق، قمـ يم٤من إن ومٞمٝم٤م، ي٘مع اًمتل إظمٓم٤مء ُم١ًموًمٞم٦م يتحٛمؾ ومٝمقش و٤مُمـ اإلُم٤مم»

 أجْم٤مً  ومٝمق ذًمؽ، يٕمٚمٛمقن ٓ اعم٘متديـ ًمٙمـ قمٛمد، قمـ يم٤من وإن اهلل، قمٜمد ُم١ماظمذ ومٝمق

 .و٤مُمـ

 سمؾ اًمًٜمـ، هذه ُمـ ٟمٕمت٘مده ُم٤م خي٤مًمػ وصٖمػم يمٌػم يمؾ ذم اإلُم٤مم ٟمّتٌع ٟمحـ: وم٢مذاً 

 .سم٤مًمّمالة اًمٜمٙم٤مل ي٘مّمد أنف ًمٜم٤م يتٌلم مل دام ُم٤م واًمقاضم٤ٌمت

 يمالم وٟمح٘مؼ وُمْرىَم٦م، اًمٗمرىم٦م ٟمزيد ٓ ومٜمحـ خمٓمئ، قمٜمدٟم٤م وهق ُمذهٌف، هذا أنف أُم٤م

 قمٜمدك؟ رء ذم. وأب٘مك ظمػم ذًمؽ سمٕم٤مُّم٦م، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذم ُينقمقن احلٜمٗمل، اعمذه٥م قمغم ًمألهمٚم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمر، اًم١ًمال سم٘مل ُمداظمٚم٦م:

 اًمريمقع؟ سملم وٓ اًمًجدشملم سملم وٓ واًمًجقد، اًمريمقع يتؿ ٓ: يٕمٜمل اًمّمالة،

 .أظمل ي٤م ُمٕمف شمّمؾِّ  ٓ شمت٤مسمٕمف سمدك ُم٤م اجلقاب، أظمذت اًمِمٞمخ:

 هق ـم٤مح٤مش  شُمَّمؾِّ  مل وم٢مٟمؽ َصؾِّ : » صالشمف اعمزء هق اًمذي احلدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مـمٚم٦م؟ شمٙمقن ومّمالشمف اًمّمالة، ذم ينع

 هق هؾ ًمٙمـ َُمـحٚمِف، ذم اطمتج٤مج هق صالشمف اعمزء سمحدي٨م اطمتج٤مضمؽ اًمِمٞمخ:

 ذم سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ٟمٙم٤مًٓ  اًمّمالة ذم يٓمٛمئـ ٓ: يٕمٜمل ظمٚمٗمف شُمَّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا

 ضم٤مئزة؟ اًمّمالة هذه أن ُم٘متٜمع هق وإٓ احلدي٨م، ذم يم٤من ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمّمالة،

 .اًمّمالة ذم يٓمٛمئٜمقا  ٓ أهنؿ هٙمذا، زقمٛمقا  اًمذي هؿ ٓ، ُمداظمٚم٦م:
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 .اجلقاب ذم شمٓمؾ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ذم ٟمٙم٤مًٓ  ومٞمٝم٤م يٓمٛمئـ وٓ اًمّمالة ذم يدظمؾ هق هؾ: ًمؽ أىمقل أن٤م اًمِمٞمخ:

 ُمذهٌف؟ هذا وإٓ احلدي٨م،

 .ُمذهٌف هذا ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب هذا سمس اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع شمٗمٙمر ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمًٜم٦م يٕمٚمؿ وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقىم٧م قمٚمٞمٜم٤م شمْمٞمع ٓ هقن، هقن ي٠ًمل يريد همػمك ذم ٕنف اًمِمٞمخ:

 شمٜمٔمر أٓ شم٠مُمرك اًم٘م٤مقمدة اًم٘م٤مقمدة، ُمّمدر اًم٘م٤مقمدة ومٝمٛم٧م اعمٓم٤مف، هن٤مي٦م: اعمٝمؿ

 خمٓمئ هق أم ُمتٕمٜم٧م، هق هؾ اإلُم٤مم رأي إمم شمٜمٔمر ًمٙمـ ًمؽ، اعمخ٤مًمػ اإلُم٤مم رأي إمم

 اًمرأي؟ هذا ذم

 .ُمت٠مول ُمداظمٚم٦م:

 إذا أُم٤م اًمّمالة، أؾم٤مء هق إذا ُم١ًموًمٞم٦م قمٚمٞمؽ ُم٤م أن٧م ُم٘متٜمع أنف قمروم٧م وم٢مذا اًمِمٞمخ:

 .ظمٚمٗمف شمّمؾِ  ٓ: ًمؽ ومٜم٘مقل قمٜمٝم٤م، وُيٞمد اًمًٜم٦م، ويٕمرف وُمٙم٤مسمر، ُمتٕمٜم٧م، أنف قمروم٧م

 ظم٤مًمػ أو ُمذه٥م قمغم صغم واإلُم٤مم يدظمؾ طملم سم٤مإلُم٤مم، آىمتداء ُمداظمٚم٦م:

 ُٟمٓم٤مًم٥م ومٜمحـ ،ط اًمرؾمقل ُمـ اًمّمالة ذم ضم٤مءت اًمتل إواُمر ظم٤مًمػ اًمًٜم٦م،أو

 سم٤مٓىمتداء ُم٠مُمقرة إُم٦م ويمؾ واح٠مُمقُملم واإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم، سم٤مٓىمتداء: إُمريـ سم٠مطمد

 .يّمكم يم٤من يمم ط سم٤مًمرؾمقل

 سم٠مؿمٞم٤مء وضم٤مء اًمّمالة، ذم ط اًمرؾمقل ومٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمًٜمـ اإلُم٤مم ظم٤مًمػ إذا ومٝمؾ 
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 اح٠مُمقُملم؟ ي٘متيض صالشمف شمٌٓمؾ أن ممٙمـ

ّٓ  -اهلل ؾم٤محمؽ- اًمِمٞمخ:  اًم١ًمال؟ هذا ضمقاب أظمذت ُم٤م اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م شمٕمٞمد أ

 سم٠مؿمٞم٤مء؟ ي٠ميت اإلُم٤مم إن: أىمقل أن٤م ممٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .أواٟمؽ هذا ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 .أواٟمؽ هذا ًمٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ي٠ميت اإلُم٤مم إن: أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًم١ًمال هذا ضمقاب أظمذت ُم٤م أؾم٠مخؽ أن٤م شم٘مقل، قمم أؾم٠مخؽ ُم٤م أن٤م اًمِمٞمخ:

 يرومع واطمد يمؾ أن، اًمقىم٧م يْمٞمع سمدأ ٕنف إخ: وسملم سمٞمٜمل ضمرى اًمذي احلدي٨م

 ومٞمف، اًمٌح٨م ضمرى اًمذي اًم١ًمال ٟمٗمس شم٠ًمل أن أن٧م ؾم١مآً، ي٠ًمل ويريد صٌٕمف

 .ُمٜمف واٟمتٝمٞمٜم٤م

 اعمًٚمٛملم يمؾ إن: شم٘مقل أن٧م آٟمٗم٤ًم؟ ؾمٛمٕمتف اًمذي اًمٙمالم ُمـ قمٚمٞمؽ أؿمٙمؾ ُم٤مذا

 ُم٤مذا؟ سم٤مشم٤ٌمع، ُم٠مُمقريـ

 .ط اًمرؾمقل ُمداظمٚم٦م:

 ظمالومف؟ ُمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م هؾ صحٞمح، اًمٙمالم هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ظمالومف؟ ُمٜم٤م ؾمٛمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 .ط اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ذم سم٤مإلُم٤مم ٟم٘متدي أنٜم٤م: رواي٦مً  ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىمقًمف ذم اًمرؾمقل اشم٤ٌمع ذم اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ أيمؼم، اهلل اًمِمٞمخ:

 .اهلل ؾم٤محمؽش سمف ًمٞم١مشمؿ
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: طاًمرؾمقل ًم٘مقل شمٓمٌٞم٘م٤مً  ؿمٞمئ٤ًم، ٟمز أو ريمٜم٤مً  شمرك واًمذي أظمٓم٠م اًمذي اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ

 .إخ وسملم سمٞمٜمل ضمرى اًمذي اًمٌح٨م ؾم٠مقمٞمد وأنش  سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» 

 ٓ؟ وإٓ أظمٓم٠م، إذا اإلُم٤مم شمتٌع أن٧م

 .ُيتٌَّع ٓ ىمٚم٧م أن٧م ُم٤م رء، أي ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ذيمرت اًمتل إؿمٞم٤مء ذم اًمِمٞمخ:

 .ىمٚم٧م اًمذي هذا. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا ُمداظمٚم٦م:

ل اًمِمٞمخ:  ظمٓم٠م؟ هق اًمًٝمق ىمٚمٞماًل، سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 .ظمٓم٠م ُمداظمٚم٦م:

 هق خمٓمئ، ومٞمف هق ُمذه٥م: يٕمٜمل قمٜمده ومٙمره، قمٜمده ذم واطمد وم٢مذا. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 صحٞمح٦م؟ همػم وإٓ صحٞمح٦م، صالشمف وضمؾ قمز اهلل قمٜمد

 .أقمٚمؿ اهلل ُمداظمٚم٦م:

 ٓ يمٜم٧م إذا وفمٞمٗمتؽ هل ُم٤م شمدري، ُم٤م دام ُم٤م اًم١ًمال هذا اؾم٠مل. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 وفمٞمٗمتؽ؟ هل ُم٤م شمدري،

 .... قمـ شم٠ًمل ُمداظمٚم٦م:

 وهق رأج٤مً  شمٌٜمك رضمؾ أنف: شمٕمٚمؿ أن أطمؼ هذا أخٞمس شم٠ًمل، ٓ ح٤مذا. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

ٌَّد ظمٓم٠م، اهلل قمٜمد  وآ وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشُمف اخلٓم٠م، هذا قمغم اهلل َوشَمٕم

 خمتٚمٗملم؟ واًمّمح٤مسم٦م خمتٚمٗملم إئٛم٦م أن شمٕمرف ُم٤م أن٧م. أقمٚمؿ اهلل: سمت٘مقل ُمرومقو٦م؟

 شمٕمرف؟ ُم٤م وإٓ شمٕمرف

 اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »اعم٤ًمًم٦م هذه شمٗمٝمؿ طمتك قمديدة دروس إمم حتت٤مج أن٧م: إذاً 

 ي٘مقل وآظمر اًمقوقء، يٜم٘مض دم ظمرج إذا: ي٘مقل إئٛم٦م سمٕمض أن شمٕمرف ُم٤مش سمف ًمٞم١مشمؿ
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 صحٞمح؟ ووقؤه اًمدُم٤مء ُمـ سمحقر ظمرج إذا: ًمؽ

 .ذًمؽ أقمرف ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمقاب؟ هق ُم٤م. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .يٌٓمؾ ٓ اًمقوقء أن: اًمّمقاب ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ وإٓ اًمقوقء، يٜم٘مض اعمرأة وُمس. ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .اًمّمحٞمح أقمٚمؿ ٓ: ًمؽ أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ وإٓ اظمتٚمٗمقا  اًمّمحٞمح، شمٕمٚمؿ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .اجلمع قمغم يمٜم٤مي٦م اعمس أنف أي٦م ومٝمؿ[ واطمد] اومؽمض اًمِمٞمخ:

 هٞمؽ صغم وذاك هٞمؽ، صغم هذا إذا ومٝمؾ فم٤مهره، قمغم اًمٚمٛمس أن ومٝمؿ: وأظمر

 سم٤مـمٚم٦م؟ واًمث٤مين اهلل قمٜمد ُم٘مٌقًم٦م صالشمف ُمٜمٝمؿ واطمد: يٕمٜمل

 يّمٚمقن: »- ؾمٞمٜمتٝمل ُم٤م ٕنف اًمٙمالم هن٤مي٦م وهذا – ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صمؿ

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ ١مواأظمٓم وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ

 ىمٌؾ؟ ُمـ احلدي٨م هذا ؾمٛمٕم٧م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من»  قمٜمدك، وم٘مٝمف ؿمق اًمِمٞمخ:

 واخلٓم٠م صحٞمح٦م صالشمٙمؿ: ُمٕمٜم٤مه أخٞمسش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وم٢من: »هذا ُمٕمٜمك ُم٤م

 قمٚمٞمٝمؿ؟

 ( 22: 11: 42/  190/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾسـة ادخالػ اإلمام بؿتابعة الؼقل عذ إيرادات

 ُمـ ؾمٜم٦م شمرك وإن اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب ىمقًمٙمؿ قمغم يٕمٚمؼ[ سمٕمْمٝمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 ..أمهٝم٤م ُمـ هذا ىمقًمٙمؿ قمغم شمرد اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت سمٕمض ومٝمٜم٤مك ،ط اًمٜمٌل ؾمٜمـ

 .اىمرأ  اًمِمٞمخ:

ٝم٤م ُمـ ُمداظمٚم٦م: ٥ٌِّم اًم٘مقل هذا أن َأمهَّ ًَ  يمؾ يٚمزم أنف وذًمؽ يمٌػماً، طمرضم٤مً  ُي

ىم٦ٌم اعمّمٚملم  هذا ًم٘مقًمٙمؿ يٙمقن ٓ وإٓ ُمت٤مسمٕمتف، هلؿ ًمٞمتًٜمك اإلُم٤مم صالة يمٞمٗمٞم٦م سمٛمرا

- اًمِمٞمخ يٕمٚمؿ ويمم ُمٕمٜمًك، أّي  قمٜمٙمؿ ُُيٙمك اًمذي سم٤مًمتٗمّمٞمؾ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب ذم

 وشمٙمٚمٞمػ ُمذاهٌٝمؿ، ذم ٓظمتالومٝمؿ شمٌٕم٤مً  صٚمقاَتؿ ذم خيتٚمٗمقن إئٛم٦م أن -اهلل طمٗمٔمف

 شمٕمٚمٛمقن يمم واحلرج اإلُم٤مم، صالة صٗم٦م يرىمٌقا  أن يٚمزُمٝمؿ احلٙمؿ هبذا اعمّمٚملم

 أطمد سمف ي٘مؾ مل هذا ىمقًمٙمؿ إن صمؿ اًمٌٚمقى، سمف شمٕمؿ مم٤م هذا وٕن إُم٦م، هذه قمـ ُمرومقع

 اًمٗم٘مف يمت٥م شمٙمقن شمٙم٤مد اعم٠ًمخ٦م هذه سمؾ اعمح٘م٘ملم، اًمٕمٚممء وٓ اًم٤ًمسم٘ملم إئٛم٦م ُمـ

 .ظم٤مًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م

 ُمـ سمٌمء -آٟمٗم٤مً – اعمذيمقرة اإلؿمٙم٤مٓت قمـ جيٞمٌٜم٤م أن اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ ومٜمرضمق 

 .ظُمَٓم٤ميمؿ ويًدد يقوم٘مٙمؿ واهلل ذًمؽ، يتحٛمؾ اعم٘م٤مم ٕن اًمتٗمّمٞمؾ،

، وارد همػم أصٚمف ُمـ اًم١ًمال اًمِمٞمخ:  وًمـ ىمٚم٧م ُم٤م أن٤م ظمٓم٠ًم، وُمٝمؿ رأجل ٕنف قمكمَّ

 ٟمراىم٥م أن سمٌٕمْمف أو اًم٘مقل هبذا أىمقل اًمذي أن٤م قمكمَّ  جي٥م إٟمف: اعمٜم٤مم ذم وٓ طمتك أىمقل

 .هذا أىمقل ُم٤م أن٤م إئٛم٦م،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اإلؿمٙم٤مل سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .ىمقًمؽ قمغم إؿمٙم٤مل هذا ي٘مقل ًمٙمـ ىمقًمؽ هذا أن ي٘مقل ُم٤م هق ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٗمٝمؿ هذا قمغم ىم٤مئؿ اإلؿمٙم٤مل ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هٙمذا ًمٞمس اًم١ًمال ٟمص ًمٙمـ يمٗمٝمؿ.. صحٞمح ـمٌٕم٤مً  إيف، ُمداظمٚم٦م:
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 ُمٜمف يٚمزم ٓ ٟم٘مٚمتف اًمذي هذا ىمقزم.. اًمتًجٞمؾ ؾمّٛمٕمٜم٤م اًم١ًمال هٙمذا هق ه٤م اًمِمٞمخ:

قمك، احلرج ذاك : طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مل ًمف ُم٤م ُمًجدٍ  ذم صغم إذا ُُمَّمؾِّ  يمؾ ٕن ذًمؽ اعمُدَّ

ة قمغم يديف يْمع هؾ -ُمثالً – اإلُم٤مم هذا يٕمرف أن إُم٤م َّ ة؟ حت٧م أم اًمن  َّ  ٓ أو اًمن 

 اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» عمٌدأ حت٘مٞم٘م٤مً  اإلُم٤مم يٕمٛمؾ سمم قمٛمؾ قمٚمؿ وم٢مذا ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٕمٚمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٟمص هق إٟمم زم، رأج٤مً  وًمٞمس ىمقًٓ  ًمٞمس وهذاش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ

 إًمزام؟ وأي   هذا، ذم إؿمٙم٤مل وم٠مي   يٕمرومٝم٤م، اًمتل سم٤مًمًٜم٦م يٕمٛمؾ ومٝمق يٕمٚمؿ مل وإذا اًمًالم،

 -ُمثالً – اإلُم٤مم أن يٕمٚمؿ وهق اعمًجد دظمؾ إومم اًمّمقرة ذم صم٤منٍ  ورء رء، هذا

ة حت٧م يده يْمع  اًمًٜم٦م، اشم٤ٌمقمف قم٤مدة اًمٕم٤مدة وهمٚمٌتف ٟمز هق ًمٙمـ هذا، يٕمٚمؿ اًمُنَّ

 سمٛمت٤مسمٕم٦م أُمر اًمٜمص واشمٌع قم٤مد شمذيمر إذا ًمٙمـ هٙمذا، ُيَّمكمِّ  ومٝمق اًمًٜم٦م قمغم وصالشمف

 خم٤مًمٗم٦م قمٚمٞمف ُيٌٜمك أن يٛمٙمـ طمرج اًم٘مْمٞم٦م ومٚمٞم٧ًم قمٚمٞمف، آظمتالف وقمدم اإلُم٤مم

 ذيمرت وىمد اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م ذم سمف إُمر وضم٤مء اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء اًمذي إصؾ

 .سمٕمْمف آٟمٗم٤مً 

 ُمـ صحٞمح٦م هل هؾ يم٘م٤مقمدة، اعم٠ًمخ٦م سمح٨م يٜمٌٖمل وإٟمم إًمزام، هٜم٤مك ًمٞمس: وم٢مذاً  

 سم٠من اعمٙمٚمػ ُيٚمزم قمٚمٞمٝم٤م؟ دًمٞمؾ ٓ ٕنف ه٤مر، ضُمرف ؿمٗم٤م قمغم هل أم أدًمتٝم٤م؟ طمٞم٨م

 يمٚمٛم٦م سمٕمد ضم٤مء ُم٤م يمؾ أن ًمؽ يتٌلم أن أفمـ وارد، رء ومال اإلًمزام قمغم أُم٤م يتٌٜم٤مه٤م،

 واًمٕمقد اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ هؾ: ىمٞمؾ يمم ٕنف قمٚمٞمف، وسم٤مجلقاب سمف، ُمٚمزُملم ًمًٜم٤م أنف اإلًمزام

 شمٕمٚمؿ أن إُم٤م إًمزام، هٜم٤مك ًمٞمس أنف ًمؽ ووح أن سمٕمد أن قمٜمدك رء هٜم٤مك أقمقج؟

 .إًمزام وٓ طمرج ومال شمتذيمر، ٓ أو شمتذيمر أن إُم٤م شمٕمٚمؿ، ٓ أو

ئر ذم... ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:  صالَتؿ ذم ومٝمؿ اح٤مًمٙمٞم٦م، ُمـ إئٛم٦م أهمٚم٥م اجلزا

 ومٞمٝم٤م خي٤مًمٗمقن اًمّمالة أهمٚم٥م.. صالَتؿ ُمـ يمثػماً  ًمٚمًٜم٦م وخم٤مًمٗملم أجدهيؿ، خيذًمقن

 .اًمًٜم٦م أهؾ

 .يمذًمؽ وقمٜمدٟم٤م اًمِمٞمخ:

 يمٞمػ؟ وإٓ ٟمحـ، ٟمتٌٕمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ظمٓم٠م ؾم١مال هذا.. ظمٓم٠م ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:
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 .سم٤مًمًٜم٦م قمٚمؿ هلؿ ًمٞمس.. سم٤مًمًٜم٦م يٕمٚمٛمقن ٓ هؿ ُمداظمٚم٦م:

: سمٛمٕمٜمك أصٚمٝم٤م، ُمـ اعم٠ًمخ٦م شَمْدُرس أن جي٥م ظمٓم٠م، هٜم٤م ُمـ آٟمٓمالق ٓ، اًمِمٞمخ:

 أم أظمٓم٠م ؾمقاء ٟمٕمؿ، اجلقاب ؾمٞمٙمقن -ـمٌٕم٤مً - اإلُم٤مم؟ سم٤مشم٤ٌمع ُمٙمٚمػ اعم٘متدي هؾ

 أم أظمٓم٠م، أم أص٤مب ؾمقاء وم٤مٟمتٌف قمٚمٞمف، شمْمٞمٞمؼ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ىم٤مل يمٚمم ه٤مه أن أص٤مب؟

  أظمٓم٠م؟ ومٞمم ُيت٤مسمع وٓ أص٤مب ومٞمم وم٘مط

 .أظمٓم٠م أو أص٤مب ومٞمم ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠م؟ ومٞمم شمت٤مسمٕمف ح٤مذا ُمٕمٜم٤م، ست أن٧م ظمالص: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .سم٤مإلُم٤مم ُم٘متدى ٕنٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ٕطمٙم٤مم سم٤مٓؾمتًالم خيٗم٤مك ٓ يمم شمٙمقن اًمٍماطم٦م أظمٓم٠م، هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 واىمٕمٝم٤م ًمٙمـ آشم٤ٌمع ـم٤مسمٕمٝم٤م شم٘م٤مًمٞمد شمٙمقن ىمد اًمت٘م٤مًمٞمد، ُمع اًمتج٤موب وقمدم اًمنمع،

 أطمد ُم٤م: أىمقل أن٤م احل٘مٞم٘م٦م: اًم٘مقل هبذا ىم٤مل اًمٕمٚممء ُمـ أطمد ُم٤م أنف ىمٚم٧م أن٧م آسمتداع،

 اًمٜمقاومؾ صالة اًمّمالة ومٞمٝم٤م شُمٙمره اًمتل اعمٙمروه٦م إوىم٤مت ُمـ ىم٤مل اًمٕمٚممء ُمـ

 ي٘مقل طملم هق ًمٙمـ ي٘مقًمف، إًم٤ٌمين ًمٙمـ اًمٙمالم، هذا ىم٤مل أطمد ُم٤م خيٓم٥م، واخلٓمٞم٥م

 سملم -ـمٌٕم٤مً – اظمتالومٝمؿ قمغم ىم٤مًمقا  ٕهنؿ ح٤مذا؟! اًمٕمج٤مئ٥م ُمـ وهذا خي٤مًمٗمٝمؿ، ُم٤م هذا

 يمالم، وٓ صالة ومال اعمٜمؼم اخلٓمٞم٥م صٕمد إذا ي٘مقًمقا  وم٤مٕطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م، احلٜمٗمٞم٦م

 .اعمًجد حتٞم٦م ريمٕمتلم يّمكم ٓزم اعمًجد دظمؾ إذا: ي٘مقًمقا  اًمِم٤مومٕمٞم٦م  ًمٙمـ

 هذا طمٍموا ُم٤م ًمٙمـ صالة ومٞمف ُم٤م: ي٘مقًمقا  أهنؿ ُم٤م، طمد إمم احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل ٟم٘مقل ٟمحـ: إذاً  

وىم٤مت ذم وىم٤مت اعمٙمروه٦م، ٕا  مخ٦ًم أظمريـ وقمٜمد صمالصم٦م، سمٕمْمٝمؿ قمٜمد اعمٙمروه٦م ٕا

وىم٤مت ًمٌٕمض شمٗمّمٞمؾ هذيـ واًمرىمٛملم  أىمقل أن٤م ًمٙمـ ؾمت٦م ىم٤مل أطمد ُم٤م ًمٙمـ اًمثالصم٦م، ُمـ ٕا

 .وومٙمراً  قم٘مٞمدة أظم٤مًمٗمٝمؿ ٓ ًمٙمـ أؾمٚمقسم٤مً  أظم٤مًمٗمٝمؿ أىمقل ح٤م ًمٙمـ ؾمت٦م،

 ظمالف أن وىمع ُم٤م يمثػماً ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» سمحدي٨م يتٕمٚمؼ ومٞمم أن 

 ومٞمف اهلل، ؾمٌح٤من: ًمف ىم٤مًمقا  اًمتِمٝمد ٟمز اًمرسم٤مقمٞم٦م ذم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اإلُم٤مم

 إوؾمط اًمتِمٝمد شمٌع قمٗمقاً  أصاًل، يرضمع جيقز ُم٤م ي٘مقل ورء يرضمع ي٘مقًمقا  رضم٤مل

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم إذا إٟمف اًمٜم٤مس سمٕمض ي٘مقًمقا 
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ر إول اًمتِمٝمد وٟمز  اٟمت٘مؾ ٕنف: ىم٤مل ح٤مذا؟ صالشمف، سمٓمٚم٧م اًمتِمٝمد إمم ومرضمع ومُذيمِّ

 ..ريمـ إمم ريمـ ُمـ

 سمٕمض ومٞمٝم٤م اًمًٜم٦م سمخالف ىم٤مل وًمق احلقادث هذه إن ٟم٘مقل ٟمحـ اًمِم٤مهد.. آُملم اًمِمٞمخ:

 ح٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ىمدوشمٜم٤م، هؿ اًمّم٤مًمح واًمًٚمػ إُم٤مُمٜم٤م، هل اًمًٜم٦م ًمٙمـ اًمٜم٤مس،

 اعمِم٤ميمؾ سمٕمض وىمٕم٧م ىمد شم٘مع، ىمد ُمِم٤ميمؾ حلؾ هق إًمٞمف، اهلل ُمـ وطمٞم٤مً  احلدي٨م هذا ووع

ول اًمزُم٤من ذم  .اًمٗم٤مؾمد اًمزُم٤من هذا ذم شم٘مع أن سم٤مًمٜم٤م ذم ختٓمر ُم٤م يٛمٙمـ ٕا

 صحٞمح ذم يم٤ٌمر، قمٚممء -ؿمؽ سمال- وومٞمٝمؿ اعمّمٚمقن ومٕمؾ ُم٤مذا ًمٜمٜمٔمر ًمٙمـ 

 سمـ اًمقًمٞمد اًمٙمقوم٦م ذم يم٤من ًمٕمٚمف اًمقٓة ُمـ رضمالً  أن.. سمٕمٞمداً  سمٙمؿ ٟمذه٥م ُم٤م اًمٌخ٤مري

 اًمٙمقوم٦م؟ ذم قم٘م٦ٌم

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٞمقم ريمٕم٤مت، أرسمع ريمٕم٦م؟ يمؿ اًمٗمجر صالة سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمٙمقوم٦م، ذم اًمِمٞمخ:

 هب٤م ي٘مقل ٓ أنف وأجْم٤مً  إًم٤ٌمين، هب٤م ي٘مقل اًمتل اًم٘م٤مقمدة هبذه اإليمن قمدم قمغم سمٜم٤مًءا

 ٟمت٤مسمٕمف ٟمحـ ؾمٜمٕمٛمؾ؟ ُم٤مذا اًمٗمجر صالة ريمٕم٤مت أرسمع صغم اإلُم٤مم رأجٜم٤م إذا: أطمد

– ُمٕمٚمقم ٕنف -ـمٌٕم٤مً – ٟمت٤مسمٕمف ٓ ًمٚمٛمٗم٤مرىم٦م؟ ٟمدقمقا  وإٓ ٟمت٤مسمٕمف.. قم٤مُم٦م يمث٘م٤موم٦م يمقاىمع،

 ُم٤م اًمراسمٕم٦م ـمٞم٥م، ؾم٤مهٞم٤ًم، ريمٕم٦م صغم أظمل ي٤م ىم٤مم ريمٕمتلم، اًمٗمجر صالة ي٘مٞمٜم٤مً  -يٕمٜمل

 أزيديمؿ؟: هلؿ ىم٤مل وؾمٚمؿ ريمٕم٤مت أرسمع صغم ُم٤م سمٕمد اعمِمٙمٚم٦م، اٟمتٝم٧م ُم٤م يممن سم٤مهل٤م

 .. أتّمقر ُم٤م أن٤م اًمٞمقم؟ احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ وىمقع شمتّمقروا

 أوؿمئ؟ ؿم٤مرب يم٤من هق ُمداظمٚم٦م:

 احل٘مٞم٘م٦م أيمتؿ وُم٤م اًمّمالة، هذه أقم٤مد أطمد ُم٤م هذا، يٗمٕمؾ اًمِم٤مرب ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 جي٥م هؾ ًمٙمـ هذا، ممٙمـ اًمّمالة ويٕمٞمد اًمٌٞم٧م إمم يذه٥م اًمٜم٤مس سمٕمض ممٙمـ

 يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل طمٞمٜمم اًمرؾمقل ٕن ح٤مذا؟ ٓ، قمٚمٞمٝمؿ؟

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا» احلدي٨م آظمر إممش ومٙمؼموا

 ومتٜم٦م، ُمٕم٤ممل ـمٛمس هبذا ُيريدش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال» إظمرى اًمرواي٦م ذمش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 هذه همػم ذم ُمٜمف شَمَٕمٚمَّٛمٜم٤م يمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل اإلُم٤مم، خم٤مًمٗم٦م ضمراء ُمـ شم٘مع ىمد
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 اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ىم٤مقمدة هذه إصٖمر، سم٤مًمنم إيمؼم اًمنم يدومع احل٤مدصم٦م،

 هٙمذا؟ يّمكم وهق أظمل ي٤م يمٞمػش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال» احلدي٨م هذا ُمٜمٝم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف

 سمٕمد يديف يْمع طمٞم٨م أنت٘مده، طمٞم٨م اًمًٕمقدي٦م ذم أئٛم٦م سمٕمض ظمٚمػ صٚمٞم٧م أن٤م واهلل

 ُم٤م أو شمّمدق ومٕمٚمتٝم٤م وىمد سمدقم٦م، هذه أىمقل أن٤م اًمّمدر، قمغم اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع

  سمٙمٞمٗمؽ؟ شمّمدق

 .أصدق ُمداظمٚم٦م:

 .شمراضمع اًمِمٞمخ إن ىم٤مًمقا  ُمداظمٚم٦م:

 وأنف وم٤موؾ، قم٤ممل هذا أن أقمت٘مد: اًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمٜمدومٕم٤مً  هذا ومٕمٚم٧م أن٤م ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذم سمف اىمتدائل ىمٞمٛم٦م أهدر ُم٤م وم٠من٤م ُمٜمل، أطمًـ رسمم أو ُمثكم، احلؼ ُمٕمروم٦م وراء يًٕمك

 ىمٚم٧م يمم هق هذا، ذم صقاب قمغم هق ٕنف ًمٞمس أت٤مسمٕمف، أن٤م اجلزئٞم٤مت، هذه ُمـ ضمزئٞم٦م

 ه١مٓء ًمق صمؿش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» عمٌدأ حت٘مٞم٘م٤مً  ح٤مذا؟ خمٓمئ، وهق شمتٌٕمف أن٧م

 أن أهل قم٤مىمٌتٝم٤م؟ ُم٤م شُمرى اًم٘مْمٞم٦م، هذه إمم اٟمتٌٝمقا  إًمٞمٝمؿ شُمِمػم أن٧م اًمذيـ إئٛم٦م

 ..اجلزئٞم٦م هلذه اًمٗم٤مئدة هذه شمٙمٗمل قمٜمٙمؿ؟ يٜمٗمروا أن أم ُمٜمٙمؿ، ي٘مؽمسمقا 

 هيٛمٜم٤م ُم٤م سمٕمديـش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» يم٘م٤مقمدة شُمٌح٨م أن جي٥م اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً 

 وُم٤م صحٞمح، ومٝمق صحٞمح قمغم سُمٜمِل ومم صحٞمح، إصؾ دام ُم٤م ًمٜمت٤مئجٝم٤م ٟمًتًٚمؿ ٟمحـ

 يٙمٗمل؟ وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمِل

 [. وهمػمه اعمٙم٤مسمر اإلُم٤مم سملم شمٗمرىمقن أنٙمؿ وهل ؿمٞمخ ي٤م ضمزئٞم٦م سم٘مل] :آظمر ُمداظمؾ

رين اهلل قمٌد أبق إخ طم٤مل يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:  اعمقوقع، هبذا يتٕمٚمؼ سمم سمج٤مٟم٥م ُيَذيمِّ

 قمٚمٞمٜم٤م جي٥م سم٠منف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ أنف اجلراطم٤مت، ًمٌٕمض سمٚمًؿ يٕمٜمل يٙمقن ىمد أنف وومٕمالً 

 ذم ًمٙمـ هذا وؾم٠مذح اإلـمالق، قمغم اًمًٜم٦م خُي٤مًمػ اًمذي اإلُم٤مم ٟمتٌع وأن ٟم٘مّٚمد أن

 جي٥م قم٤مد ُم٤م وظمالص سمّٞمٜم٤م ٟمحـ أن٤ّم: ٟم٘مقل أن اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس إٟمف: ٟم٘مقل ٟمٗمًف اًمقىم٧م

٤مؾم٦م ٟم٘مٓم٦م هذه -أجْم٤مً - ٕنف آشم٤ٌمع: قمٚمٞمٜم٤م ًّ  .سم٤معمقوقع طَم

 واًمرومع، اخلٗمض ؾمٜم٦م يتٌع سم٠من وٟمّمحتف ضمٞمدًا، شمٕمِرومف أن٧م إُم٤مُم٤مً  اومؽموٜم٤م إذا 

 أن٧م واىمتٜمٕم٧م هل٤م، ٟمٗمًف خُيْمع ومل هب٤م ي١مُمـ ومٚمؿ وسمٞمِّٜم٦م طمج٦م سمٙمؾ أي آي٦م، سمٙمؾ وأتٞمتف
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 .سمج٤مٟمٌف وٟم٠مى احلؼ ًمف شمٌلّم  رضمؾ سم٠منف ؿمخّمٞم٤مً 

 هبذه ٟم٘مقل طمٞمٜمم وٟمحـ ُمًتٙمؼم، هذا ٕنف اًم٤ًمسمؼ اعمقوقع ذم يرد ٓ: طمٞمٜمئذٍ  

 ٓ أن٤م.. دارس يمؾ يٕمرومف اًمذي اًمقاىمع ٕن اًمّمح٤مسم٦م ٟمتّمقر إئٛم٦م، ٟمتّمقر اًم٘م٤مقمدة

: أىمقل أن ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ أىمقل، ٓ اخلالف يمؾ.. إئٛم٦م قمٚمٞمف يم٤من اًمذي اخلالف أىمقل

 قمـ واعمٜم٘مقًم٦م اعمتقارصم٦م اخلالوم٤مت ُمـ هل إئٛم٦م سملم يم٤مٟم٧م اًمتل اخلالوم٤مت سمٕمض إن

 .اًمّمح٤مسم٦م وهؿ أٓ إول اًمًٚمػ

 ُيَّمٚمِّـل ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد يقُمئذ إُم٤مُمٜم٤م ٟمتّمقر أن ومٜمحـ: يمذًمؽ إُمر إذ 

 ُمتٕمّم٥م رضمؾ أنف ضم٤مهؾ، رضمؾ أنف ٟمتّمقر أن هٜم٤م ٟمًتٓمٞمع ٓ يديف، يرومع وٓ سم٤مًمٜم٤مس

 .ُم٘متٜمع هٙمذا هق ًمٙمـ ط اهلل رؾمقل همػم ُمتٌع قمٜمده ُم٤م ٕنف عمذه٥م:

 ومٜمحـ ٟمٔمره وضمٝم٦م وهذه وىمدوة، إُم٤مُم٤مً  ًمٜم٤م روٞمٜم٤مه اإلُم٤مم هذا ٟمحـ: ومحٞمٜمئذ 

 ٓ» ًمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل يمم مت٤مُم٤مً  وهذا إـمالىم٤ًم، رء أيَّ  صالشمٜم٤م ُمـ يٜم٘مص وٓ ٟمت٤مسمٕمف،

 سمٛمّم٤مدومتف اًم٧ًٌم يقم صٞم٤مم شمريمٜم٤م إذا أنٜم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يتقهؿش اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا 

 اًمٞمقُملم أطمد صقم ىمْمٞم٦م ظمنٟم٤م أنٜم٤م ذًمؽ ٟمحق أو ،..قمروم٦م ًمٞمقم أو قم٤مؿمقراء، ًمٞمقم

 اًمرسمح رسمحلم، رسمحٜم٤م ٟمحـ ظمنٟم٤م، ُم٤م ٟمحـ ٓ،! اًم٧ًٌم يقم أطمدمه٤م ص٤مدف إن هذه

 ومٞمم إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »ٟمٌٞمٜم٤م ًم٘مقل وٟمٗمقؾمٜم٤م ىمٚمقسمٜم٤م أظمْمٕمٜم٤م أن٤م: إول

 هذا اشمٌٕمٜم٤م: إذاً  ٟمحـش يٛمْمٖمف أن ؿمجرة حل٤مء إٓ أطمديمؿ جيد مل وًمق قمٚمٞمٙمؿ، اومؽُمض

 اؾمتثٜمك وإٟمم ومرو٤ًم، ًمٞمس قم٤مؿمقراء يقم وصٞم٤مم قمروم٦م يقم صٞم٤مم ٕنف احلدي٨م،

 اًمٗمرض ؾمقى ُم٤م ضم٤مز، اًم٧ًٌم يقم ص٤مدف إذا اًمٗمرض صٞم٤مم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قم٤مؿمقراء؟ يقم صقم أو قمروم٦م يقم صقم ظمنٟم٤م اٟمتٝمٞمٜم٤م طمٞمٜمم شُمرى وم٤مٟمتٝمٞمٜم٤م، قمٜمف هُنٞمٜم٤م

 اًمرسمح ٟمًتح٘مف، ٓ اًمرأي سم٤مدئ يٌدوا ومٞمم اًمرسمح رسمحلم، رسمحٜم٤م ٟمحـ ٓ، ٟمحـ ٟم٘مقل

 ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمْمٛمـ أظمر اًمرسمح ًمٙمـ صٛمٜم٤م ُم٤م اًمنمع اشّمٌٕمٜم٤م ٕنٜم٤م واوح أظمر

 قمروم٦م يقم صقم شمريمٜم٤م ومٜمحـش ُمٜمف ظمػماً  اهلل قَمّقوف هلل، ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 يٕمقوٜم٤م وم٤مهلل هلل، شمريمٜم٤مه ٕنٜم٤م ح٤مذا؟ قمروم٦م، يقم صٞم٤مم ظمنٟم٤م ُم٤م اًم٧ًٌم يقم عمٓم٤مسم٘متف

 .قم٤مؿمقراء يقم صٞم٤مم قمـ أومم سم٤مب ُمـ ُي٘م٤مل يمذًمؽ. ُمٜمف ظمػماً 
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 ُمع اًمرومع ؾمٜم٦م أو اًمقوع ؾمٜم٦م وّٞمٕمٜم٤م اإلُم٤مم ٟمتٌع طمٞمٜمم ٟمحـ هٜم٤م: أجْم٤مً  

 ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» قمٚمٞمٜم٤م أوضم٥م هق ُم٤م اشمٌٕمٜم٤م ٟمحـ ٕن٤م وّٞمٕمٜم٤م ُم٤م.. اًمتٙمٌػمات

 صمقاب اًمثقاب ؾمٜم٦م، وّٞمٕمٜم٤م هٜم٤م؟ ومٕمٚمٜم٤م وُم٤مذا أُمراً  اشمٌٕمٜم٤م ٟمحـش  قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف،

 .اًمًٜم٦م صمقاب ُمـ سمٙمثػم قم٤مد اًمقاضم٥م

 ٟمٔمرٟم٤م، وضمٝم٦م ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ اإلُم٤مم يم٤من ُمٝمم وأبدًا، دائمً  راسمحقن ٟمحـ: وم٢مذاً  

 -ُمثالً – قمٚم٘مٛم٦م إمم ُمًٕمقد اسمـ رأي اٟمت٘مؾ ُمًٕمقد اسمـ وهق أن قم٤مًمٞم٤مً  ُمث٤مًٓ  ضسم٧م

 رومع اًمّمالة دظمٚم٧م وىمد اًمرؾمقل رأى أنف ُمًٕمقد اسمـ قمـ احلدي٨م روى هق يٕمٜمل

 هذا ٟم٘مقل ُمٕمٜم٤مه يديف، رومع ُم٤م إُم٤مُم٤مً  سمٜم٤م صغم ُمًٕمقد اسمـ شمٚمٛمٞمذ قمٚم٘مٛم٦م يٕمد، مل صمؿ يديف

 ذم ٟمٙم٤مي٦م يديف يًٌؾ اإلُم٤مم هذا آظمره، إمم ،!..ًمٚمًٜم٦م ُمٕم٤مدي رضمؾ هذا! ضم٤مهؾ رضمؾ

 اإلُم٤مم، هذا صالة قمغم يّمكم ومٝمق هٙمذا، ي٘مقل إُم٤مُمف أن ُمٜمف ومه٤مً  وإٟمم ٓ اًمًٜم٦م؟

 .اًمٞمقم اعم٘مٚمديـ يمؾ ذًمؽ قمغم وىمس

 ًمذواَتؿ -سم٤مظمتّم٤مر– ٟمت٤مسمٕمٝمؿ ٓ إئٛم٦م، ه١مٓء ٟمت٤مسمع ٟمحـ ومحٞمٜمم 

 أقمٚمؿ أن٤م -طمتمً – اًمٞمقم وم٤محلٜمٗمل اًم٤ًمسم٘ملم، أئٛمتٝمؿ يٛمثٚمقن ٕهنؿ وإٟمم وأؿمخ٤مصٝمؿ،

 ذم ضمزئٞم٤مت ومٝمٜم٤مك اجلزئٞم٦م، هذه ذم ُمًٕمقد اسمـ يٛمثؾ طمٜمٞمٗم٦م وأبق طمٜمٗمٞم٦م، أب٤م ُيَٛمثِّؾ أنف

 .آظمره إمم اعمئ٤مت ذم اًمٕمنمات

 وأىمٛمٜم٤م اًمًٜم٦م ًمف سمّٞمٜم٤م أن سمٕمد ُمٙم٤مسمر ُمٕم٤مٟمد اإلُم٤مم هذا أن ًمٜم٤م شمٌلّم  إذا صقرة ذم هذا 

 إُم٤م ًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، وَمِٝمؿ! اًمٕم٤مُم٦م ُمـ يمٙمثػم يٗمٝمؿ مل ًمٞمس وَمِٝمؿ، سم٠منف واىمتٜمٕمٜم٤م احلج٦م قمٚمٞمف

ةٍ إِىَّا َوَجْدَىا آَباَءَىا ﴿: ىم٤مل وىم٤مًمف، طم٤مًمف سمٚم٤ًمن وإُم٤م طم٤مًمف سمٚم٤ًمن [ 00:اًمزظمرف﴾ ]َعَذ ُأمَّ

 ُمًٕمقد اسمـ ٟمتّمقر ٓ وٟمحـ ُمٙم٤مسمر، قم٤ممل هق ٕنف صالشمف شمّمؾ وٓ صالشمؽ صؾ هٜم٤م

ه اهلل، قمٌد أبق أظمقٟم٤م إًمٞمف يِمػم اًمذي هذا! يمذًمؽ هق اشم٤ٌمقمف ذم شماله وُمـ  اهلل ضمزا

  احلج٦م؟ ي٘مٞمؿ اًمذي ُمـ ُمقوقع ذم اًمتدىمٞمؼ وأرضمق..ظمػماً 

 ..اًمٕمٚمؿ ـمالب ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ إىمقي٤مء ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 01: 09/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ( 22: 49: 07/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 34: 36/ 011/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم لؾحـػقة الشافعل متابعة قصة

 .واح٠مُمقم إلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م عم٠ًمخ٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمَخٜم٤م، ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 .إئٛم٦م هم٤مًم٥م يذيمره٤م ُمِمتٝمرة ىمّم٦م قمـ -ؿمٞمخ ي٤م- اًم٤ٌمب ذم يٕمٜمل، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 إمم ذه٥م قمٜمدُم٤م اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ىمّم٦م وهل اعم٠ًمخ٦م، هذه سمح٨م قمٜمد ُمداظمٚم٦م:

 أصؾ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ يمذا، أو ًمف اطمؽماُم٤مً  ًمٚمٗمجر ي٘مٜم٧م ومٚمؿ طمٜمٞمٗم٦م أيب اإلُم٤مم ُمًجد

 .صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم هذه ٓ، اًمِمٞمخ:

 أرضمٕمٝم٤م أؾمت٤مذي ويـ! صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم ُمداظمٚم٦م:

 أن٤م ي٘مٞمٜم٤مً  ًمٙمـ سمٖمداد، شم٤مريخ ذم ُمذيمقرة هل ذايمريت، ختٜمل مل إن أفمـ اًمِمٞمخ:

 .اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م ذم ذايمره٤م

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل ؿم٤مء إن وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 (22: 29: 02/ 010/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام متابعة بقجقب الشقخ ققل عذ إيراد

– ي٘مقل ُمًٚمؿ ؿمخص -يٕمٜمل– يٕمؽمض يٛمٙمـ اإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕم٦م ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:
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 ذم إٟمم احلدي٨م ذم ذيمرت ُم٤م اًمّمالة، ذم اًمٞم٤ًمر قمغم اًمٞمٛملم ًمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم -يٕمٜمل

 َرّدك؟ ُم٤م وم٤مؾمجدوا، ؾمجد أو وم٤مريمٕمقا  ريمع إذا: يٕمٜمل احلدي٨م، ُمٕمٜمك

 ومٝمٛم٧م؟ ُم٤م ُذيمر، ُم٤م يمٞمػ اًمِمٞمخ:

 ؾمجد وإذا وم٤مريمٕمقا، ريمع وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» احلدي٨م ُمٕمٜمك يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ُمت٤مسمٕمتف ذم يٕمٜمل اًمِممل قمغم اًمٞمٛملم ووع ساطم٦م يٕمٜمل يذيمر وملش وم٤مؾمجدوا

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ٓ» ىمقًمف اًمِمٞمخ:

 ..اإلُم٤مم ووع يٕمٜمل اعم٠ًمخ٦م، حتديد سمس ُمداظمٚم٦م:

 ..اًمِمٞمخ اعمث٤مل ًمؽ ضب هق ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٞمٙمقن اجلقاب أن قم٤مرف ٕنف ؾم١مآً  -آٟمٗم٤مً – هٜم٤م إخ ؾم٠مخٜم٤م ٟمحـ اًمِمٞمخ:

سم٤ًم، ف أن صقا  أثٜم٤مء ذم ذيمرٟم٤م يمم ٟمز اإلُم٤مم.. أظمرى سمٓمري٘م٦م اًم١ًمال إًمٞمؽ ُيقضمَّ

 اًمتِمٝمد ٟمز أو اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم وم٘م٤مم إول اًمتِمٝمد ٟمز اًم٤ًمسم٘م٦م إضمقسم٦م سمٕمض

 شمٗمٕمؾ؟ يمٜم٧م ُم٤مذا اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم وم٘م٤مم اًمث٤مين

 .ٟمًٌح ُمداظمٚم٦م:

 احلدي٨م؟ ذم ُذيمر.. احلدي٨م ذم ُذيمر ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ُذيمر ُم٤م ٓ ُمداظمٚم٦م:

 مل اًمذي اًمقوع وسملم احلدي٨م، ذم ُيذيمر مل اًمذي هذا سملم ومرق ومٞمف ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .احلدي٨م ذم ُيذيمر

 اشم٤ٌمقم٤ًم، ظمٓمئف قمغم شم٤مسمٕمتف إذا أن٧م، يمِم٠منؽ ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقم٤مً  أؾمدًم٧م إذا أن٤م: سمٛمٕمٜمك 

 ذم ُمذيمقريـ أىمقل ًمٙمٜمل احلدي٨م، ذم ُمذيمقر همػم وذاك هذا أنف ُمع إُم٤مُمؽ، ٕنف

 احلٍم، ؾمٌٞمؾ قمغم ًمٞمس احلدي٨م شمتٛم٦مش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم» ح٤مذا؟ احلدي٨م،

 أضب أظمرى ضمٝم٦م وُمـ هٜم٤م؟ إمم يمالُمل  واوح ضمٝم٦م، ُمـ اًمتٛمثٞمؾ ؾمٌٞمؾ قمغم وإٟمم

 وإذا: »ىم٤مل ومٝمق دوٟمف اًمذي اعمث٤مل أومم سم٤مب ُمـ شمٗمٝمؿ طمتك -إقمٔمؿ اعمث٤مل- ًمؽ
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 اًم٘مٞم٤مم أن شمٕمٚمؿ أن٧مش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 اًمذي ًمإلُم٤مم ُمت٤مسمٕمتؽ ًمتح٘مؼ اًمريمـ هذا قمٜمؽ وم٠مؾم٘مط اًمّمالة، أريم٤من ُمـ ريمـ

 .ُمٕمذور همػم وأن٧م ُمٕمذور أنف قمٚممً  ضم٤مًم٤ًًم، صغم ضمٚمس

 ُمٕمذور؟ همػم ومٞمف وأن٧م ُمٕمذور، ومٞمف هق اجلٚمقس ذم شمِم٤مريمف سم٠من أُمرك ح٤مذا 

 ُمت٤مسمٕم٦م قمذرك قمذره، همػم قمذرك ًمٙمـ ُمٕمذور ومٞمف هق يمم ُمٕمذور ومٞمف أن٧م: أىمقل

 .َوَوح ُم٤مدي سمدين هق قمذره اإلُم٤مم،

 ( 22: 11: 48/ 010/ واًمٜمقر اهلدى)  

 بف لقمتؿ اإلمام جعؾ إكام

ر اًمِمٞمخ: ٟمٜم٤م ُٟمَذيمِّ  اعمًٚمٛملم ُمـ أىمقل وٓ اعمّمٚملم، ُمـ ي٘مع سمخٓم٠م احل٤مضيـ إظمقا

 قم٤مم اخلٓم٠م هذا أن ًمف، ُي١ْمؾَمػ ُم٤م وهذا اعمّمٚمقن، وهؿ أٓ اعمًٚمٛملم ظم٤مص٦م ُمـ سمؾ

 خم٤مًمٗمتٝمؿ وهق أٓ هب٤م، طمٚمٚم٧م أو قمرومتٝم٤م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم اعم٤ًمضمد ًمٙمؾ

 رؾمقل ووٕمف ُمٜمٝم٤مج هق: إول احلدي٨م: اصمٜملم حلديثلم أو اصمٜملم، ُٕمريـ اًمٍمُي٦م

 ضُمٕمؾ إٟمم» :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ سم٠مئٛمتٝمؿ، صالَتؿ ذم ًمٚمٛم٘متديـ ط اهلل

، ريمع وإذا ومٙمؼّموا، يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا 

 ًمٚمٛم٘متديـ ىم٤مقمدة واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ضمٕمٚمف اًمذي احلدي٨م هذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 أو واضم٤ٌمَت٤م أو اًمّمالة أريم٤من ُمـ رء ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم: ظمالصتٝم٤م سم٤مٕئٛم٦م،

 وهل واطمدة، ُمٜمٝم٤م ضمزئٞم٦م قمغم اًمتٜمٌٞمف هق إٟمم اًم٘م٤مقمدة، هذه ُمـ يٕمٜمٞمٜمل واًمذي ؾمٜمٜمٝم٤م،

 ذًمؽ وُمع اًم٘م٤مقمدة، هلذه يمٛمث٤مل صحٞمح طمدي٨م ذم قمٚمٞمٝم٤م اًمتٜمّمٞمص ضم٤مء اًمتل

 اًمٖمٗمٚم٦م قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمذيـ اعمًٚمٛمقن هب٤م هيتؿ أن اخل٤مص٦م إطم٤مدي٨م ذم وم٤معمٗمروض

 اًمذي اخل٤مص احلدي٨م هلذا يٜمتٌٝمقا  أن ومٞمٝمؿ اعمٗمروض اًمٕم٤مُم٦م، اًم٘م٤مقمدة قمـ واًمًٝمق

 ىمقل احلدي٨م هبذا أقمٜمل اًمٕم٤مُم٦م، اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ أضمزاء ُمـ ضمزء إمم اًمٜمٔمر ًمٞمٚمٗم٧م ضم٤مء
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 ىمقًمف ُمٞمزان قمغم هذاش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م

 قمغمش ومٙمؼموا يمؼّم  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »إول احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمت٠مُملم، ذم سمداه٦م هذا وُمٕمٜمكش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» أظمر احلدي٨م ضم٤مء اعمٞمزان هذا

 اهلل- ومْمؾ سمٞم٤من ومٞمف ٕن ضمدًا: ُمٝمؿ احلدي٨م مت٤مم ُمٕمف، أنتؿ وم٠مُّمٜمقا  هق أُّمـ إذا وإٟمم

 وضمؾ قمز اهلل أن سمحٞم٨م اًمٙمريؿ، ٟمٌٞمف ٕواُمر اعمُتـٌّٕملم اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده قمغم -وضمؾ قمز

 اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٙمريؿ، إُمر هذا طم٘مؼ ٕنف اعمّمكم هلذا يٖمٗمر

،  إمم اٟمٔمرواش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 إٓ يمٌػمةً  أو صٖمػمةً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م اعمت٘مدُم٦م، ذٟمقسمف يُمؾَّ  اعمّمكم هلذا يٖمٗمر أنف اهلل ومْمؾ

 ذم اإلُم٤مم شم٤مسمع: أي سُمَٕمٞمدة، وىم٤مل سمآُملم، اإلُم٤مم يًٌؼ مل ٕنف ح٤مذا؟ ذٟمقسمف، ًمف اهلل همٗمر

 ذٟمقسمف، ًمف اهلل يٖمٗمر أن اًمٙمريؿ، اًمرب ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمْمؾ هذا ومٚمف يًٌ٘مف، وملش آُملم»

 إؾمػ ُمع- يقم يمؾ ذم وٟمًٛمٕمف اًمٞمقم ؾمٛمٕمٜم٤م يمم اًمٞمقم اعمّمٚملم طم٤مل هق ومم

 اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم، ي٤ًمسم٘مقا  أن اعم٘متديـ ه١مٓء أن سمد ٓ صالة يمؾ وذم -اًمِمديد

 وجيٝمر سم٤مًم٘مراءة، اإلُم٤مم جيٝمر طمٞم٨م اجلٝمري٦م، اًمّمالة قمـ يمالُمٜم٤م ٟمحـ احل٤مل وسمٓمٌٞمٕم٦م-

.. إـمالىم٤مً  ُمٕمٝمؿ يمالم ًمٜم٤م ومٚمٞمس خيٗمقهن٤م اًمذيـ أوئلؽ أُم٤م سمآُملم، ًمٚمًٜم٦م اعمتٌع اإلُم٤مم

َوال ﴿ ىمراءة ُمـ يٜمتٝمل -يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم أن وٟمِم٤مهد ٟمرى ًمٙمٜمٜم٤مش آُملم» ي٘مقل ومٝمق

الِّْيَ  ٤م ي٠مظمذ مل يزال ٓ وهق سمآُملم، يْم٩م واعمًجد إٓ[ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]الضَّ ًً  ًمٞمًؽميح َٟمَٗم

 سم٠مُمر ائتمراً : أوًٓ  إذًا، ٟمحـ ومٕمٚمٞمٜم٤م اًمٗم٤محت٦م، ؾمقرة اًمٓمٞم٦ٌم اعم٤ٌمريم٦م اًمًقرة ىمراءة ُمـ

: وصم٤مٟمٞم٤مً  قم٤مُم٤ًم، ُمٌدأً  ُم٤ًمسم٘متف وقمدم سمف سم٤مٓىمتداء ي٠مُمرٟم٤م اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اًمٕم٤معملم، رب سمٛمٖمٗمرة ٟمحٔمك ًمٙملش سمآُملم» اإلُم٤مم ٟم٤ًمسمؼ ٓ سم٠من ظم٤مص٤ًم، أُمراً  ي٠مُمرٟم٤م

َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن ﴿: اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل يمم ًمإلُم٤مم، ٟمٜمّم٧م ُم٤مذا؟ إذًا، ومٕمٚمٞمٜم٤م

 . [023:إقمراف﴾ ]َوَأىِصتُواَفاْشتَِمُعوا َلُه 

: اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞمٜمم ٟمؽمي٨م أن ومٕمٚمٞمٜم٤م طم٘م٤ًم، ٟم٤مصتلم ويمٜم٤م ُمًتٛمٕملم يمٜم٤م إذا: إذاً 

آلِّْيَ ﴿ ٤م ٟم٠مظمذ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]َوال الضَّ ًً .... وذمش آ»سمـ يٌدأ ٟمًٛمٕمف صمؿ ـمقياًل، أو ىمّمػماً  َٟمَٗم

 ُمـ: أوًٓ  ٟمجقٟم٤م، ذًمؽ ومٕمٚمٜم٤م إذا آُملم، آُملم اإلُم٤مم سمٕمد وٟمٙمٛمٚمٝم٤مش آ» سمـ ٟمحـ ٟمٌدأ

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اًمٕمٔمٞمؿ اًمرب سمٛمٖمٗمرة: صم٤مٟمٞم٤مً  طمٔمٞمٜم٤م اًمٙمريؿ، اًمٜمٌقي إُمر خم٤مًمٗم٦م
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ريمؿ،: أجْم٤مً    جيٝمر إُم٤مم وراء اىمتديتؿ إذا أنٙمؿ اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 ُم٘متدي٤مً  واإلُم٤مم إُم٤مُم٤مً  أنٗمًٙمؿ دمٕمٚمقن اًم٘م٤مقمدة، ومت٘مٚمٌقا  سمآُملم، شم٤ًمسم٘مقه ومال سمآُملم،

 .اًمٕمٙمس هق اعمٗمروض سمٞمٜمم يٚمح٘مٙمؿ هق ٕنف سمٙمؿ:

 اؾمتحيوه٤م وأذه٤مٟمٙمؿ، آذاٟمٙمؿ واؾمتحيوا -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك-: إذاً  وم٤مصؼموا 

 .اإلُم٤مم وراء

، سمؾ سمآُملم شمًٌ٘مقه ٓ سمآُملم ضمٝمر ىمد اإلُم٤مم ؾمٛمٕمتؿ وم٢مذا   اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘م٤مقمدة شمريثقا

٤م شم٠مظمذوا أن هل اعم٠ًمخ٦م هذه ًمٙمؿ شمْمٌط اًمتل ًً  هذا أظمذيمؿ ٕن سمٕمده، أو ُمٕمف َٟمَٗم

 شمٜمجقن وسمذًمؽ سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ُمـ وؾمٞمٛمٜمٕمٙمؿ ؾمٞم١مظمريمؿ اًمذي هق اًمٜمََٗمس

- حتٔمقن  صمؿش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل خم٤مًمٗم٦م ُمـ

 احلدي٨م ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ىم٤مل طمٞم٨م مجٞمٕم٤ًم، اًمٕم٤معملم رب سمٛمٖمٗمرة -اهلل ؿم٤مء إن

، أُّمـ إذا» سم٤مًمت٠مُملم، وم٤مؾمٌ٘مقه أُّمـ إذا ًمٞمسش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًم٤ًمسمؼ  وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ

 احلدي٨م هذا ذم ًمٚمٕمٚممء وم٢منش.. وم٠مُّمٜمقا » ًمتٗمًػم ٟمتٕمرض أن ُمـ سمد ٓ وهٜم٤م 

 صحٞمحٞمٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري رواه يٕمٜمل اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق اًمّمحٞمح،

 ُمـ اٟمتٝمك أي: أُّمـ إذا: ىمقًملمش وم٠مُّمٜمقا  أُّمـ إذ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٗمًػم ذم ىم٤مًمقا 

 ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا آُملم، ذم اًمٜمقن ؾمٙمقن ؾمٛمٕمتؿ: شمقوٞمحل سمٛمٕمٜمًك  اًمت٠مُملم،

 أن أظمػماً، ًمدّي  شمرضّمح اًمذي وهق: اًمث٤مين اًم٘مقل آُملم، سم٘مقًمٙمؿ أنتؿ شمٌدؤوا آُملم

 ُمـ يمؾٍ  قمغم شمرون وأنتؿ سمآُملم، أنتؿ وم٤مذقمقا  سمآُملم اإلُم٤مم ذع إذا: اعمٕمٜمك

 اًم٘مقل إول، اًم٘مقل وسمخ٤مص٦م اخلط ـمقل قمغم اًمتٗمًػميـ ٟمخ٤مًمػ أنٜم٤م اًمتٗمًػميـ

 ىمقل ؾمٛمٕمتؿ سمٛمٕمٜمك ىمٚمٞمالً  صؼمشمؿ إذا ٟم٘مقل ٟمحـ ُمٜم٤م، أيمثر ؿمقي٦م اًم٤ٌمل ـمقيؾ إول

 اًم٘مقل ًمٙمـ ؾم٤مسم٘متقه، ُم٤م احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف آُملم سمٕمده أنتؿ ىمقًمقا  آُملم أخػ.. آ اإلُم٤مم

ٌْط شمريد هذه آُملم، ُمـ ومرغ إذا إول  .شمرون يمم أيمثر ٟمٗمس َو

 اًمتل اعم٤ًمسم٘م٦م هذه داسمر ًم٘مٓمع ُمٌدئٞم٤مً  شمٌٜمٞمٜم٤مه إذا إول، اًم٘مقل هذا أن أرى وأن٤م 
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 ُم٤م ُمرد اإلُم٤مم قمـ ٟمت٠مظمر ومال اٟمتٝم٤مءاً  أُم٤م اسمتداءاً  أومم يٙمقن اعمّمٚملم، مج٤مهػم هب٤م اسمتكم

 أول ذم ىمٚمٜم٤م يمم هذه مت٤مُم٤ًم، ىم٤مًمف يمم آُملم وٟمٙمٛمؾش آ» سمٕمده ٟمحـ ٟم٘مقلش آ» ي٘مقل ٟمًٛمٕمف

ِمنِْيَ ﴿ سم٤مب ُمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ًْ ْكَرى َتنَفُع ادُْ ْر َفٌِنَّ الذِّ  .[77:اًمذاري٤مت﴾ ]َوَذكِّ

ٌَٚمِّغ: »ظُمَٓمٌِف ُمـ يمثػم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وأىمقل   ومٚمٞمٌٚمغ اًمٖم٤مئ٥م، اًمِم٤مهد ومٚمُٞم

 إمم.. وقمٛمٚمف ًمداره يٜمٍمف ُمٜمٙمؿ واطمد ويمؾ هٜم٤م، ُمـ ُأَوزم أن٤م ٓ،ش اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد

 صمؿ اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه وٟمًٛمع اعم٤ًمضمد، سمٕمض ذم وٟمّمكم رء، ذهٜمٜم٤م ذم دظمؾ وُم٤م آظمره

 واًمرؾمقل ُمٜمٝم٤م، ٟمحّذرهؿ وٓ اًمٜم٤مس ٟمٌّٚمغ ٓ: رء صم٤مين رء، أول هذا ومٞمٝم٤م ٟمٔمؾ

ئٞمؾ سمٜمل قمـ وطمّدصمقا  آي٦م، وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا : »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  طمرج، وٓ إها

 ىمقًمف احلدي٨م هذا ُمـ واًمِم٤مهدش اًمٜم٤مر ُمـ ُم٘مٕمده ومٚمٞمتٌقأ  ُمتٕمٛمداً  قمكمّ  يمذب وُمـ

 اًم٘مرآن، ُمـ آي٦م أي اًمٕم٤مم اًمٕمرذم اعمٕمٜمك هٜم٤م سم٤مٔي٦م اعم٘مّمقد ًمٞمسش آي٦م وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا »

 اجلٛمٚم٦م هل.. اجلٛمٚم٦م: هل اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم أي٦م ُمٕمٜمك أصؾ أي٦م، أصؾ ٕن ٓ:

 مجٚم٦م أي آي٦م، سَمَٚمٖمتف ُمًٚمؿ يمؾ ي٠مُمر احلدي٨م هذا ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٝمٜم٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م،

ٌَّٚمٖمٝم٤م أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م ُمـ  اًمٕمٚمؿ يٜمتنم وسمذًمؽ ًمٚمٜم٤مس، ُي

 اًمٕمٚممء يم٤ٌمر ُمـ -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىمقل ُمـ شمٕمٚمٛمقن يمم اًمٕمٚمؿ ٕن اًمّمحٞمح:

  اسمـ ي٘مقل يم٤من وؾمٚمقيم٤ًم، ووم٘مٝم٤مً  قم٘مٞمدةً  اًمّم٤مًمح سم٤مًمًٚمػ ي٘متدون اًمذيـ اًمًٚمٗمٞملم

 : -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ

ـال رســـوله ـال اهلل قــ  العلـــم قــ

 

ـه  ــ ـوه بال  و  ــ ـال الصـــيابة ل ــ  ق

ـ ا ةً   ـبك للفـالف س  ما العلـم ىص

 

ـه  ــ ـــني ر   فقو ـــول وب ـــني الرس  ب

ـا  ـ ات وى وهـ ــد الصـ ــال وج جي  ك

 

ـبوه  ــ ـــل وال ش ـــن ال علو ـــذراً م  ح

 اًمّمح٤مسم٦م، ىم٤مل وإظمػمة، اًمث٤مًمث٦م اعمرشم٦ٌم ذم اهلل، رؾمقل ىم٤مل اهلل، ىم٤مل: وم٤مًمٕمٚمؿ 

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مًمف وُم٤م ٟمٌٞمف، ًم٤ًمن قمغم اهلل ىم٤مل ُم٤م إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ ٕهنؿ

 .ٟمٌٞمٝم٤م وؾمٜم٦م سمٙمت٤مهب٤م اًمنميٕم٦م هذه إًمٞمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  اًمذيـ هؿ إُمٜم٦م هؿ أطم٤مديثف، ُمـ سمٚمٗمٔمف

 اهلل رؾمقل وىم٤مل اهلل سم٘م٤مل وإٟمم وىم٤مل، ىمٞمؾ سمٜم٘مؾ ًمٞمس هنتؿ أن ومٞمج٥م: وًمذًمؽ 



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 ش. آي٦م وًمق قمٜمل سمّٚمٖمقا »

ٙمؿ: إومم: ُمقضمزشملم مجٚمتلم ذم اًمٙمٚمٛم٦م هذه ظمالص٦م: إذاً   اعمّمٚمقن، أهي٤م شَمـُخّم 

٤مسمِ٘مقا  ٓ أن ًَ  اإلُم٤مم أُّمـ إذا» أُمره ذم اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ومتخ٤مًمٗمقا  سمآُملم، اإلُم٤مم شُم

ٌَّٚمٖمقن أنٙمؿ: وإظمػمة اًمث٤مٟمٞم٦م اجلٛمٚم٦م ،شوم٠مُّمٜمقا   احلدي٨م هذا ورائٙمؿ ُمـ اًمٜم٤مس شُم

رًا، ُمراراً  ٟمٕمٞمده احلدي٨م؟ هذا هق ُم٤م.. ؾمٛمٕمتؿ ُم٤م ٟمحق قمغم هلؿ وشمقوحقٟمف  وشمٙمرا

ر يم٤من اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء يمم أنف واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ؾمٜمتف ُمـ ٕن  ُيَٙمرِّ

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات وم٤مًمرؾمقل قمٜمف شُمٗمٝمؿ أي قمٜمف، شُمٕم٘مؾ طمتك صمالصم٤مً  اًمٙمٚمٛم٦م

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »ي٘مقل  ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذهش ذٟمٌف

 ( 22: 19: 46/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 47: 27/ 014/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السـة فقف خالػ فقام باإلمام ادلمقم يؼتدي هؾ

 إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مإلُم٤مم سم٤مٓىمتداء ًمٜم٤م ًمٗمتقاك سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

 سم٤مًم٘مٜمقت ىمٜم٧م إذا طمتك أومٕم٤مًمف، مجٞمع ذم سم٤مإلُم٤مم ٟم٘متدي أن ُمٜم٤م وـمٚم٧ٌم ًمٜم٤م، أومتٞم٧م

 ُم٤مًمٙمل عمذه٥م ُمتٕمّم٥م إُم٤مم سمٜم٤م صغم إذا ذًمؽ قمغم ىمٞم٤مؾم٤مً  ومٝمؾ ُمٕمف، ٟم٘مٜم٧م أن اًمٌدقمل

 ُمثٚمف؟ ٟمٗمٕمؾ هؾ ُم٤مًمٙمل، ُمثالً  يديف ويرظمل

 اًمتل اًمْمقاسمط طمدود ذم إٓ ختّمٞمص، هل٤م ًمٞمس قم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة. ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 :وهل ٟمذيمره٤م

ٌِّؼ اإلُم٤مم هذا يم٤من إذا  .اًمًٜم٦م واومؼ أو اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ ومٜمت٤مسمٕمف، سمف، اهلل يديـ ُم٤م ُيَٓم

 ُم٤ًميرة اًمًٜم٦م يؽمك ومٝمق ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ هق اًمذي اعمذه٥م خي٤مًمػ إُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م
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 .ًمٚمٜم٤مس

 واًمرومع اًمريمقع قمٜمد يديف يرومع ُم٤م سم٤مًمًٌٛمٚم٦م، جيٝمر اعمذه٥م ؿم٤مومٕمل إُم٤مم: ُمثالً : ُمث٤مًمف 

 إُم٤م وإٟمم قم٘مٞمدة، وقمـ شَمَدي ـ قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ ٓ ٕنف ٟمخ٤مًمٗمف: هذا اًمّمالة، ذم يتقرك ُم٤م ُمٜمف،

 يديف: يرومع ُم٤م سمحٜمٗمل اىمتديٜم٤م ًمق: ُمثالً  سمخالف ًمٚمٜم٤مس، ُم٤ًميرشمف قمـ وإُم٤م وإمه٤مل، يمًؾ قمـ

 .ٟمرومع ُم٤م -حتريمً  وُمٙمروه- ُمٙمروه اًمٞمديـ رومع أن يرى ٕنف

ِدل ُم٤مًمٙمل: ُمث٤مًمؽ إمم ٟمّمؾ: أظمػماً  ًْ  ىمٜم٤مقم٦م قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من إن يديف، ُي

 اىمتٜمٕمقا  اًمذي ُمذهٌٝمؿ يتٌٕمقن: أوًٓ  ٟم٤مس ذم ًمٙمـ ُم٤مؿمٞم٦م، اًم٘م٤مقمدة ومٙمذًمؽ ؿمخّمٞم٦م،

 .اهلل قمٜمد طم٤ًمسمف هذا ُمٕمذوريـ، همػم ُمٕمذوريـ سمف،

 أقمت٘مد إُم٤مم وراء صٚمٞم٧م إذا أن٤م: ُمثالً  يٕمٜمل اضمتٝم٤مد، وًمف رأجف ًمف يٙمقن ىمد: صم٤مٟمٞم٤مً 

 إُم٤مُم٤مً  أو ًمٜمٗمز أصكمِّ  ح٤م أنف ُمع ُمثٚمف، ؾم٠مومٕمؾ وم٠من٤م اًمريمقع، سمٕمد يديف ويْمع ُمتٝمد أنف

 ومٕمٚمٝمؿ: ُمثؾ أومٕمؾ ُم٤م ُمذه٥م، هلؿ ًمٞمس اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م -واهلل- ًمٙمـ ذًمؽ، أومٕمؾ ُم٤م

 .رأي ُم٤مذا؟ هلؿ ًمٞمس ٕنف

 :ي٠ميت سمم طمٍمه ممٙمـ و٤مسمٓمٝم٤م اًم٘م٤مقمدة: وم٢مذاً 

ه، اًمذي وهذا ُمذهٌف، ذًمؽ شَمَدي ـ: يٕمٜمل قمـ قم٘مٞمدة قمـ ذًمؽ يٗمٕمؾ: أوًٓ   وٓ يرا

 ُم٤م ٕنف ًمٚمًٜم٦م: أت٤ٌمقم٤مً  يّمػموا أو ُمتٝمديـ يّمػموا يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس ٟمٙمٚمػ ٟمحـ ٟمًتٓمٞمع

، اًمذي اجلق هلؿ ُيت٤مح اًمٜم٤مس يمؾ  .اًمًٜم٦م ُم٤مذا؟ يٗمٝمٛمقا

دل اًمذي هذا أنف: وهق: وإظمػم اًمث٤مين اًمٌمء ًْ  ُم٤م يقُم٤مً  يًٛمع مل: ُمثالً  يديف ُي

 .سمف ٟم٘متدي ومٝمذا احلج٦م، قمٚمٞمف شُم٘مؿ ومل إطم٤مدي٨م

٥م اًمرضمؾ أن فمٜمف قمغم وهمٚم٥م اًمًٜم٦م، سمٌٞم٤من احلج٦م قمٚمٞمف ُأىمِٞمٛم٧م إذا أُم٤م  قمغم شمٕمّمَّ

 .سمف ٟم٘متدي ٓ وم٠مجْم٤مً  سمٛمذهٌف، اًمًٜم٦م

 ( 22: 07: 20/ 434/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 السـة فقف خالػ فقام اإلمام اتباع حؽؿ

 يٗمٕمٚمٝم٤م، ٓ اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمًٜمـ اح٠مُمقم ومٕمؾ ذم يمالم ًمٙمؿ ؿمٞمخ ي٤م اًم٤ًمئؾ:

 أظمرى؟ إمم ؾمٜم٦م ُمـ ختتٚمػ اًمًٜمـ هذه وهؾ

 اًمًٜمـ، ُمـ اإلُم٤مم يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م ُم٠مُمقر اعم٘متدي ٓ، اًمِمٞمخ:

 سمنمط يمذًمؽ، شمٙمـ مل أو ؾمٜم٦م اعم٘متدي رأي قمغم اًمًٜمـ هذه ُمـ ؾمٜم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء

 وًمٞمس اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إلُم٤مم ُمتًٌٕم٤م اعم٘متدي سمف اىمتدى اًمذي اإلُم٤مم يٙمقن أن واطمد

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٕمٛمقم وذًمؽ اًمٜم٤مس سملم قم٤مدةٍ  أو هلقى ُمتًٌٕم٤م وًمٞمس ُمٌتدقًم٤م،

 ش. قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم» واًمًالم

 (16 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 ركقع   مـ رأشف رفع إذا أحدكؿ خيشك أما»: حديث معـك

 «..محار   رأس رأشف اهلل جيعؾ أن اإلمام، قبؾ شجقد   أو

 رومع إذا أطمديمؿ خيِمك أُم٤م: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ

 اهلل جيٕمؾ أو مح٤مٍر، رأس رأؾمف اهلل جيٕمؾ أن اإلُم٤مم، ىمٌؾ ؾمجقدٍ  أو ريمقعٍ  ُمـ رأؾمف

 واسمـ واًمٜم٤ًمئل واًمؽمُمذي داود وأبق وُمًٚمؿ، اًمٌخ٤مري رواهش. مح٤مرٍ  صقرة صقرشمف

 ش.صحٞمح. »ُم٤مضمف

 ش.. أطمديمؿ خيِمك أَُم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

ًم٤ٌمين ىم٤مل  قمٚمٞمٝم٤م دظمٚم٧م اًمٜم٤مومٞم٦م وأصٚمٝم٤مش أٓ» ُمثؾ اؾمتٗمت٤مح، طمرف اعمٞمؿ، سمتخٗمٞمػ: ٕا

 هٜم٤م، اعمذيمقر اًمققمٞمد ُمٕمٜمك ذم اًمٕمٚممء واظمتٚمػ شمقسمٞمخ، اؾمتٗمٝم٤مم هٜم٤م ه٤م وهق آؾمتٗمٝم٤مم، مهزة

 هذا وم٤مؾمتٕمػم سم٤مًمٌالدة، ُمقصقف احلمر وم٢من ُمٕمٜمقي، أُمر إمم ذًمؽ يرضمع أن ُيتٛمؾ: وم٘مٞمؾ

 أن اعمج٤مز هذا ويرضمح اإلُم٤مم، وُمت٤مسمٕم٦م اًمّمالة، ومرض ُمـ قمٚمٞمف جي٥م سمم ًمٚمج٤مهؾ اعمٕمٜمك
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 سمد، وٓ ي٘مع ذًمؽ أن قمغم يدل ُم٤م ومٞمف ًمٞمس احلدي٨م ًمٙمـ اًمٗم٤مقمٚملم، يمثرة ُمع ي٘مع مل اًمتحقيؾ

 وٓ اًمققمٞمد، ذًمؽ ومٞمف ي٘مع ٕن ممٙمٜم٤مً  ومٕمٚمف ويمقن ًمذًمؽ، ُمتٕمرو٤مً  وم٤مقمٚمف يمقن قمغم يدل وإٟمم

 .اًمٌمء ذًمؽ وىمقع ًمٚمٌمء اًمتٕمرض ُمـ يٚمزم

 (1/049 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 

 مـسقخ؟ الصالة دم جؾقشف دم اإلمام بؿتابعة إمر هؾ

ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه اًمذي ًمٚمحدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 ُمٜمًقخ؟ هذا أن احلٛمٞمدي يذيمر ضم٤مًم٤ًًم، صغم إذا... سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ٟمًخف؟ اًمذي وُم٤م اًمِمٞمخ:

 .وىمقوم٤مً  اًمّمح٤مسم٦م وصغم ضم٤مًم٤ًًم، صغم ط اًمٜمٌل أن ُمداظمٚم٦م:

 سم٠مؾم٤ٌمب وذًمؽ ُمردودة، دقمقى هذه سم٤مًمٗمٕمؾ؟ اًم٘مقل ٟمًخ يّمح وهؾ اًمِمٞمخ:

ًمف، ذم ُم٤م اًمتنميٕمٞم٦م اًم٘مقة ُمـ ومٞمف ًمٞمس اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ يمثػمة،  وم٠مومٕم٤مًمف أىمقا

 أومٕم٤مًمف اًمتٕمٌدي٦م، همػم أومٕم٤مًمف وإٟمم اعمنموقم٦م، همػم أىمقل ُم٤م أومٕم٤مًمف قمـ ومْمالً  اعمنموقم٦م

ًمف ُم٤م اًم٘مقة ُمـ هل٤م ًمٞمس اعمنموقم٦م  اًمٕمٚممء، سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ أُمر وهذا اًمتنميٕمٞم٦م، ٕىمقا

ًمف سم٠من ي٘مقًمقن طمٞم٨م  يٛمٙمـ وم٘مد وىمد، وم٘مد أومٕم٤مًمف أُم٤م قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف أىمقا

 ًَمَ٘مدْ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف ضم٤مء هذا وقمغم قم٤مُم٦م، ذيٕم٦م اًمًالم قمٚمٞمف أومٕم٤مًمف ُمـ ومٕمؾ يٙمقن أن

  َرؾُمقلِ  ذِم  ًَمُٙمؿْ  يَم٤منَ 
ِ
ٜم٦َمٌ  ُأؾْمَقةٌ  اّللَّ ًَ  قمٚمٞمف ومٕمٚمف يٙمقن ٓ ىمد ًمٙمـ ،[01:إطمزاب﴾ ]طَم

 .أيمثر أو ًم٥ًٌم قم٤مُم٦م ذيٕم٦م اًمًالم

 قمٚمٞمف، ذًمؽ أوضم٥م فمرف أو طم٤مضم٦م سمحٙمؿ ومٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أن -ُمثالً – ذًمؽ ُمـ 

ًمف ُمـ ىمقل ُملء ىمٌؾ اعمٓمٚم٘م٦م اإلسم٤مطم٦م سمحٙمؿ ومٕمٚمف أو  وًمذًمؽ ومٕمٚمف، شمٕم٤مرض اًمتل أىمقا

م ومٕمٚمف ُمع اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤مرض إذا أنف إصقًمٞملم سمٕمض ذيمر  ومٕمٚمف، قمغم ىمقًمف ىُمدِّ

 .سمٞمٜمٝمم اًمتقومٞمؼ يٛمٙمـ ٓ ُمتٜم٤مومراً  شمٕم٤مرو٤مً  شمٕم٤مرو٤م إذا: أي
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 ومٕمٚمف: وسملم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سملم ٟمقومؼ ومحٞمٜمئذ ًمٚمتقومٞمؼ، ُم٤مل هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م

 اإلُم٤مم ظمٚمػ اعمّمٚمقن يّمكم سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ أُمر قمٜمدٟم٤م هٜم٤م وم٤مٔن

 سم٤مًمٜم٤مس صغم ُمقشمف ُمرض ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن وقمٜمدٟم٤م ضم٤مًمًلم، اجل٤مًمس

 ُم٤م سم٤مٔظمر احلديثلم أطمد ٟميب ٓ أن وم٤مًم٘م٤مقمدة ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف يّمٚمقن واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًًم،

 ٓ؟ أم ًمٚمتقومٞمؼ ُم٤مل هٜم٤مك هؾ ًمٜمٜمٔمر وأن سمٞمٜمٝمم، ُٟمَقومِّؼ وإٟمم أُمٙمـ،

 يمؾ اجلقاز، قمغم أم اًمقضمقب قمغم يدل اًمٗمٕمؾ هؾ اعمقوقع، ًمٜم٤م يؼمز ُم٤م أول

 هذا قمغم جي٤موب أن يًتٓمٞمع اًمنمقمٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ُمـ رء قمٜمده ُمٜمٙمؿ واطمد

 قمٚمٛمٙمؿ؟ ُم٤م اجلقاز، قمغم أم ومٕمؾ ُم٤م وضمقب قمغم ومٗمٕمٚمف قمٚمٞمف، ٟمٌٜمٞمف طمتك اًم١ًمال

 .اجلقاز قمغم ُمداظمٚم٦م:

 يدل؟ ُم٤مذا قمغمش أمجٕملم ىمٞم٤مُم٤مً  ومّمّٚمقا » ًمٙمـ اجلقاز، قمغم اًمِمٞمخ:

 .اًمقضمقب ُمداظمٚم٦م:

 .اًمقضمقب قمغم يدل اًمِمٞمخ:

 .أىمقى اًم٘مقل اًم٘مقل؟ أم دًٓم٦م أىمقى هٜم٤م اًمٗمٕمؾ أن: إذاً  طمًٜم٤ًم،

 ومٕمؾ اًمرؾمقل دام ُم٤م: ٟم٘مقل أيمٞمد، ٟم٘مقل وٓ إُمٙم٤من يٛمٙمـ سمٞمٜمٝمم، اجلٛمع يٛمٙمـ

 ىمريٜم٦م طمٞم٤مشمف آظمر ذم ومٕمٚمف ٟمٕمتؼم: إذاً  اعمٜمع: قمغم ومٞمدل ىم٤مل، ًمٙمٜمف اجلقاز، قمغم يدل ومٝمق

 اًمٗمٕمؾ هذا ٕن اًمٜمًخ: دقمقى ُمـ ظمٚمّمٜم٤م وهٙمذا. سم٤مًمقضمقب ًمٞمس إُمر أن قمغم

 يدل اًم٘مقة ُمـ رء ُمٕمف ًمٙمـ اًمًالم، قمٚمٞمف ىمقًمف هق اًمذي إُمر ٟمًخ ىمقة ُمٕمف ًمٞمس

 .ًمالؾمتح٤ٌمب وإٟمم ًمٚمقضمقب ًمٞمس إُمر هذا أن قمغم

 ظمٚمػ يّمٚمقا  أن ًمٚمٜم٤مس جيقز: -أتٌٜم٤مه وٓ– اجلٛمع هذا قمغم -طمٞمٜمئذ– ومٜم٘مقل

 ،ط اًمرؾمقل ُٕمر شمٜمٗمٞمذاً  ضم٤مًمًلم، يّمٚمقا  أن ْمؾإوم ًمٙمـ ىم٤مئٛملم، اجل٤مًمس اإلُم٤مم

 ُمٌٞمٜم٤مً  يمقٟمف ُمقىمػ ذم اًمرؾمقل ٕن ًمٚمجقاز: سمٞم٤مٟم٤مً  ٟمٗمذوه، ُم٤م وصح٤مسمتف اًمرؾمقل إذاً 

 يٗمٕمٚمف مم٤م أومْمؾ اًمتٌٚمٞمٖمل اًمقاضم٥م هبذا ىمٞم٤مُمف أثٜم٤مء ذم ًمف إومْمؾ اهلل، ًمنمع
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 .سمٞم٤مٟمف اعمًتح٥م إُمر ُمـ اعمًٚمٛمقن

 دقمقى إلسمٓم٤مل يمٚمٝم٤م ضمٝمقدٟم٤م ُمٙمرؾملم أن ٟمحـ اجلٛمع، وضمقه ُمـ وضمف هذا

 ومٕمٚمف؟ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل يٜمًخ ُم٤م سم٤مهلل، أقمقذ ٟم٘مقل: يٕمٜمل اًمٜمًخ،

 .ًمٚمقضمقب ًمٞمس إُمر أن يٌلم ومٕمٚمف ٓ،

 .ُمؼمُم٤مً  ىمْم٤مءً  اًمٜمًخ ىمقل قمغم اًم٘مْم٤مء قمغم شم٤ًمقمدٟم٤م أظمرى أؿمٞم٤مء ُمٕمٜم٤م زال ُم٤م ًمٙمـ

 سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ صالة صقر ُمـ صقرة يمؾ يًتٚمزم اًمٜمًخ دقمقى: صم٤مين رء 

 احلٛمٞمدي وضمٕمٚمٝم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمزُمـ وىمٕم٧م اًمتل اًمّمقرة سمٞمٜمم اجل٤مًمس،

: أقمٜمل ًمف، طمٙمؿ ٓ واًمٜم٤مدر ضمدًا، ومٜم٤مدر شمٙمررت وإن شمتٙمرر، ٓ ىمد صقرة ٟمًخ، دًمٞمؾ

ؾ اًمرؾمقل أن: اًمّمقرة  سمٙمر أبق صغم وومٕمالً  إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس يّمكم سم٠من سمٙمر أب٤م َويمَّ

 وم٠مبق سمٙمر، سم٠ميب ًمٞم٘متدي ومخرج ٟمِم٤مـم٤ًم، ٟمٗمًف ذم ط اهلل رؾمقل ومقضمد إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس

 سم٠من ؿمٕمر أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ومرطم٤ًم، قم٘مٚمف ـم٤مر ظمرج اًمرؾمقل رأى ح٤م سمٙمر

 ضم٤مء وهذا يّمكم، أن يًتٓمٞمع ُم٤م ٕنف ويمٚمف: اًمرؾمقل ٕن ُمدَت٤م اٟمتٝم٧م شمٌٕمف اًمقيم٤مًم٦م

 رضمع أي ويمٞمٚمف، قمـ ٟمٞم٤مسم٦م اؾمتٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل شم٠مظمر، هلل، واحلٛمد يّمكم

 ٟم٘مدر اًمّمقرة ٕن شمتح٘مؼ، أن ٟم٤مدرة هذه اًمْمٞم٘م٦م، اًمّمقرة هذه هٜم٤م أصٚمف، إمم احلٙمؿ

 اىمتدوا اًمٜم٤مس احل٤مًم٦م هذه ذم ي٘مٕمده، ُم٤م ًمف قمرض صمؿ ىم٤مئًم، اًمّمالة اسمتدأ إُم٤مم ٟمٚمخّمٝم٤م،

 ىم٤مئؿ، سم٢مُم٤مم اًمّمالة اومتتح٧م ٕنف ىمٞم٤مُم٤ًم: صالَتؿ ذم يًتٛمروا أن ىم٤مئؿ، وهق سمف

 هذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس صغم ىم٤مئًم، يّمكم أن ي٘مدر وٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمي

ق طمٜمٌؾ، سمـ أمحد اإلُم٤مم مجع  ي٘مٕمدوا أن سمد ٓ ىمٕمقد، ُمـ اًمّمالة يٌتدئ إُم٤مم سملم وَمٞمَُٗمرِّ

قن ي٘مٕمده ُم٤م ًمف قمرض صمؿ ىم٤مئؿ، وهق اًمّمالة اسمتدأ إذا أُم٤م ُمٕمف،  هذه ىمٞم٤مُم٤ًم، هؿ وَمُٞمتِٛم 

 ُمثٚمم ٟمٕمٛمؾ شمٙمررت إذا اًمّمقرة هذه إن ٟم٘مقل شم٘مٞمده، ًمٙمـ احلٙمؿ، شمٜمًخ ٓ اًمّمقرة

 .اصمٜملم رىمؿ هذاش أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا ... »اعمٌدأ أُم٤م واًمّمح٤مسم٦م، اًمرؾمقل قمٛمؾ

 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا » اًمنمقمل، احلٙمؿ هذا سمٜمًخ اًم٘مقل يٛمٙمـ ٓ: صمالصم٦م رىمؿ

خ، مل اًمدهر، أبد ىم٤مئٛم٦م سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمَّالً  اًمنمع ذم ضم٤مء احلٙمؿ ٕن :شأمجٕملم ًَ  وم٤محلٙمؿ شُمٜمْ
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 ضم٤مء طمٞم٨م سم٤مًمٙمٗم٤مر، اًمتِمٌف اًمٕمٚم٦م؟ هل ُم٤م ُيٜمًْخ، أن يٛمٙمـ ٓ اًمٕمٚم٦م هبذه ُرسمِط اًمذي

 -اًمٕمْمد ذم قمرق– أيمحٚمف ذم وم٠ُمِصٞم٥م داسمتف رُمتف ط اًمٜمٌل أن ُمًٚمؿ صحٞمح ذم

 أصح٤مسمف إمم وم٠مؿم٤مر ىم٤مقمدًا، غمومّم ىمٞم٤مُم٤ًم، اًمّمالة يًتٓمع ومٚمؿ اًمٔمٝمر صالة وطميت

، أن : هلؿ ىم٤مل واجلمقم٦م ىم٤مقمدًا، اًمّمالة اسمتدأ ٕنف شمٜمًخ، ٓ اًمتل اًمّمقرة هذه اضمٚمًقا

 قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ومٕمؾ -آٟمٗم٤مً – شمٗمٕمٚمقا  أن يمدشمؿ: »هلؿ ىم٤مل اىمٕمدوا،

 وم٤مريمٕمقا، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ، رؤوس

 وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 شمٔمٝمر ٓ ًمٙمل هق ىمٞم٤مم ُمـ ظمٚمٗمف اعم٘متديـ اًمًالم قمٚمٞمف أُمره أن ضمداً  واوح احلدي٨م هذا

 واًمذـي وم٤مرس ُمٚمقك وسملم ظمٚمٗمف، اًم٘م٤مئٛملم وأصح٤مسمف ضمٝم٦م ُمـ اجل٤مًمس اًمرؾمقل سملم اعمِم٤مهب٦م

 .اىمٕمدوا: هلؿ ىم٤مل اًمقصمٜمٞم٦م، اًمٔم٤مهرة هلذه إسمٓم٤مًٓ  هلؿ، ُمٕمٔمٛملم ظمٚمٗمٝمؿ ي٘مٗمقن

 وهق اًمنمقمل، احلٙمؿ هذا سم٘م٤مء ُمع يتمر ٓ ُمٜمًقخ احلٙمؿ هذا أن وم٤مدقم٤مء

 .سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف قمـ اًمٜمٝمل

قم٤مء: إذاً   .اًمّمقاب قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد احلدي٨م هذا ٟمًخ ادِّ

 ذم ط اًمٜمٌل أن أؾم٤مس قمغم ىم٤مئؿ يمٚمف اًمتقضمٞمف هذا أو يمٚمف، اًمتخري٩م هذا: وأظمػماً  صم٤مًمث٤مً 

 هٜم٤مك ًمٙمـ ظمٚمٗمف، اعمّمٚملم اجلٛمٝمقر ُمع سمف ُم٘متدي٤مً  يم٤من سمٙمر أب٤م وأن إُم٤مُم٤ًم، يم٤من احل٤مدصم٦م هذه

 يمثػماً  محؾ اًمذي إُمر سمف، اىمتدى واًمرؾمقل ٟمٗمًف، سمٙمر أبق يم٤من اإلُم٤مم سم٠من أظمرى: رواي٤مت

 أي ُمْمٓمرب، احلدي٨م سم٠من اًم٘مقل قمغم اًمّمحٞمحلم، ذم احلدي٨م يمقن ُمع احلدي٨م قمٚممء ُمـ

 .هٙمذا اًمرواي٤مت وسمٕمض هٙمذا اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ٕنف ُم٠مُمقُم٤ًم، يم٤من هؾ سمٕمدُ  قُمرف ُم٤م

رت، اًم٘مّم٦م أن وم٤مًمراضمح  .اح٠مُمقم هق يم٤من وُمرة اإلُم٤مم، هق يم٤من ومٛمرة شَمَٙمرَّ

 سمًٜمد ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم رواي٦م هٜم٤مك أنف ذًمؽ ذم ٟمًخ ٓ أنف أظمػماً  ويرضمح

 إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمتل احل٤مدصم٦م هذه ذم ،ط اًمٜمٌل أن ُمرؾماًل، ـم٤مووس قمـ صحٞمح

 آظمر إمم..ش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »هلؿ ىم٤مل ىمٞم٤مُم٤ًم، ظمٚمٗمف واًمٜم٤مس ضم٤مًم٤ًًم،
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 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م

 اإلُم٤مم ظمٚمػ ىم٤مئمً  اعم٘متدي صالة طمٙمؿ: ومٞم٘م٤مل اعمقوقع، يٜم٘مٚم٥م هٜم٤م أن

 ذم أنف اعمرؾمٚم٦م، ـم٤موس رواي٦م ذم اًمرؾمقل ُمـ صدر ُم٤م آظمر ٕنف اعمٜمًقخ: هق اجل٤مًمس

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم إذا وإٟمم هٙمذا، شمٗمٕمٚمقا  ٓ: هلؿ ىم٤مل طمٞم٤مشمف، آظمر ذم احل٤مدصم٦م هذه

 .أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

ٟمٜم٤م سمٕمض ُمـ يقضمد هٜم٤م: ـمٌٕم٤مً   وم٘مد احلدي٨م، قمٚمؿ ذم ُمٕمٜم٤م ُمِم٤مريم٦م ًمف ُمـ إظمقا

 واحلدي٨م ُمرؾمؾ، واحلدي٨م ـم٤موس، رواي٦م ُمـ هذا أن شم٘مقل أن٧م اًم٤ٌمل ذم خيٓمر

 ومٞمف؟ حتت٩م ح٤مذا اًمْمٕمٞمػ، احلدي٨م أنقاع ُمـ اعمرؾمؾ

 ـم٤موس طمدي٨م حمٞمٜم٤م يٕمٜمل اؾمتئٜم٤مؾم٤ًم، سمف ٟمًت٠منس إٟمم سمف، ٟمحت٩م ٓ ٟمحـ: ٓ ٟم٘مقل

ة اًمقضمقد ُمـ  قمغم ىم٤مئٛم٦م طمجتٜم٤م قمٚمٞمف، ىم٤مئٛم٦م ًمٞم٧ًم طمجتٜم٤م ٕن ؿمٞمئ٤ًم، ظمنٟم٤م ُم٤م سم٤معَمرَّ

 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم، صغم وإذا: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم اًمث٤مسمت٦م اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م

 اًمرؾمقل، سمٗمٕمؾ ُمٜمًقخ احلدي٨م هذا إن ي٘مقل ُمـ ىمقل رد صدد ذم ًمٙمٜمٜم٤مش أمجٕملم

 صغم وإذا: »ىم٤مل احل٤مدصم٦م هذه ذم اًمرؾمقل أن مجٚمتٝم٤م وُمـ إضمقسم٦م، ُمـ سم٤مًمٕمديد أضمٌٜم٤م

 اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه اًمرواي٦م ٟمّمحح أن سمح٤مضم٦م وًمًٜم٤م ،شأمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًًم،

 ُمـ اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اشم ِٗمؼ وومٞمم هب٤م، آؾمتدٓل ٓ هب٤م، سم٤مٓؾمتِمٝم٤مد ٟمٙمتٗمل وإٟمم

 ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »وومٞمف اًمٙمالم، هذا أول ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي احلدي٨م صح٦م

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً 

 اًم٘مقاقمد قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد احلدي٨م هذا ٟمًخ -اهلل رمحف- احلٛمٞمدي ادقم٤مء: وم٢مذاً 

 .يمٌقات سمؾ يمٌقة: ضمقاد وًمٙمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م،

 (22: 39: 71/ 072/ واًمٜمقر اهلدى)
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 عذ جبفتف اإلمام يضع أن إىل ققاًما ادلمقمني بؼاء وجقب

 فقتبعقكف شاجداً  إرض

، ريمع وم٢مذا ،ط اهلل رؾمقل ُمع يّمٚمقن يم٤مٟمقا »  عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل وإذا ريمٕمقا

ًمقا  ملش محده  صمؿ إرض، ذمش ضمٌٝمتف: ًمٗمظ وذم» وضمٝمف ووع ىمد يروه طمتك ىمٞم٤مُم٤م يزا

 ش.يتٌٕمقٟمف

 .وُمٝمقل ُمؽموك واضم٥م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف]

 خيٚمقن اعمّمٚملم مج٤مهػم أن: إول: ُٕمريـ هٜم٤م احلدي٨م أظمرضم٧م وإٟمم[: ىم٤مل صمؿ

 أؾمتثٜمل ٓ إرض، قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع طمتك سم٤مًمًجقد اًمت٠مظمر ُمـ شمْمٛمٜمف سمم

 قمٜمٝم٤م، اًمٖمٗمٚم٦م أو هب٤م ًمٚمجٝمؾ اًمًٜم٦م، اشم٤ٌمع قمغم طمريّم٤م ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ طمتك أطمدا ُمٜمٝمؿ

 احلدي٨م ذمش: »ُمًٚمؿ ذح» ذم اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل. هؿ ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل، ؿم٤مء ُمـ إٓ

 طمتك ًمٚمًجقد اح٠مُمقم يٜمحٜمل ٓ أن اًمًٜم٦م أن وهق اًمّمالة، آداب ُمـ إدب هذا

 ًمرومع احلد هذا إمم أظمر ًمق أنف طم٤مًمف ُمـ يٕمٚمؿ أن إٓ إرض قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع

 احلدي٨م هذا ذم: شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمؿ أصح٤مسمٜم٤م ىم٤مل. ؾمجقده ىمٌؾ اًمًجقد ُمـ اإلُم٤مم

 ذم ينمع سمحٞم٨م ىمٚمٞمال اإلُم٤مم قمـ اًمت٠مظمر ًمٚمٛم٠مُمقم اًمًٜم٦م أن ُمٛمققمف ي٘متيض ُم٤م وهمػمه

 [.أظمر إُمر اإلُم٤مم ذيمر صمؿ] ش.ُمٜمف ومراهمف وىمٌؾ ذوقمف، سمٕمد اًمريمـ

 (.007/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 حلديث اجلالس اإلمام خؾػ ادلمقمني جؾقس حؽؿ كسخ هؾ

 ققام وهؿ مقتف مرض دم جالًسا بالـاس ط الـبل صالة

 وىمد ؾمٞمم ٓ اًم٘مقل، ًمٜمًخ يٜمٝمض ٓ واًمٗمٕمؾ اًمٜمًخ قمغم دًمٞمؾ ٓ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]
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 يمج٤مسمر اًم٘مقل روى ُمـ وُمٜمٝمؿ وؾمٚمؿ، قمٚمٞمف اهلل صؾ ووم٤مشمف سمٕمد سمف اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ

 .قمٜمف اهلل ريض

 (011/ 1) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح

 ؟لالشساحة جؾقشف عدم دم باإلمام يؼتدى هؾ

ي ُمداظمٚم٦م: : يٕمٜمل اًمّمالة، أوو٤مع ُمـ ووع ذم ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم: أؾم٠مل سمِدِّ

 ضمٚم٦ًم وهل سمًٞمٓم٦م ظمالومٞم٦م ٟم٘مٓم٦م هٜم٤مك  (سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: )ًمٚمحدي٨م شمٓمٌٞم٘م٤مً 

 إذا سم٤مإلُم٤مم أختزم ٓ يٕمٜمل، ُمٜمٝمؿ، واطمد وأن٤م اإلظمقة، ُمـ يمثػماً  ٟمرى آؾمؽماطم٦م،

– ُمقىمػ ومم أب٤مزم، وٓ -ُمثالً – آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم أضمٚمس وم٠من٤م جيٚمس، مل أو ضمٚمس

 ؟(سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم) احلدي٨م ُمـ اًمّمالة هذه -ُمثالً 

 .شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ:

ؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس ٓ اإلُم٤مم أنف وقم٤ممل ُمتذيمر أن٧م هؾ: أوًٓ   طم٤مًم٦م ومٗمل ٓ، أو ٓا

 سم٠مس ٓ إٟمف: ي٘مقل رأٌي  شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ هٜم٤م شمٕمٚمؿ، يمقٟمؽ طم٤مل وذم إؿمٙم٤مل، ومال شمٕمٚمؿ ٓ يمقٟمؽ

 .اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ُمع شمتٜم٤مرم ٓ ظمٗمٞمٗم٦م ضمٚم٦ًم ٕهن٤م آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم اجلٚمقس ُمـ

 .يتذيمر عمـ اخلط ـمقل قمغم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ومٝمق اخل٤مص رأجل أُم٤م 

 يتخٚمػ ٓ ٕنف هب٤م: ي٠ميت ٓ اإلُم٤مم يم٤من وًمق هذه، سم٤مجلٚم٦ًم ي٠ميت أنف يرى شمٞمٛمٞم٦م اسمـ 

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: )زاوي٦م همػم أظمرى زاوي٦م ُمـ اعم٠ًمخ٦م إمم يٜمٔمر ومٝمق يمثػماً، اإلُم٤مم قمـ

 واوح؟(  سمف ًمٞم١مشمؿ

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 طم٤مًم٦م، ذم إٓ اإلُم٤مم، ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٜم٤م سمٞمقضم٥م احلدي٨م هذا قمٛمقم ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

ٌَٞمّٜم٧م ىمد اإلُم٤مم يٙمقن أن أُمٙمـ إذا: ٟمحـ ٟم٘مقل: يٕمٜمل  وٓ يٙم٤مسمر هق صمؿ اًمًٜم٦م، ًمف شَم

 .وخي٤مًمػ طمرُم٦م ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٜم٤مس، يراقمل وإٟمم اًمًٜم٦م، يراقمل
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 ٕنٜم٤م ُيَ٘مّٚمده: أو يتٌٕمف هق اًمذي ًمإلُم٤مم اطمؽماُم٤مً  اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم سم٤مشم٤ٌمع ٟم٘مقل ٕنٜم٤م 

 اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع يرى ٓ ومٝمق ،-ُمثالً – طمٜمٞمٗم٦م أيب وراء ٟمّمكم يمٜم٤م ًمق أنٜم٤م ٟمتّمقر

 أب٤م َيتٌِّٕمقن وم٤مًمذيـ ومٞمٝم٤م، اعمختٚمػ اعم٤ًمئؾ يمؾ ىمس وهٙمذا ذًمؽ؟ ذم ٟمٗمٕمؾ ومم ُمٜمف، واًمرومع

 ُمٕم٤مُمٚم٦م ٟمٕم٤مُمٚمف ومٜمحـ طمٜمٞمٗم٦م، أبق قمٚمٞمف يم٤من ُم٤م ظمالف قمغم اًمًٜم٦م قمٜمدهؿ شمث٧ٌم ومل طمٜمٞمٗم٦م،

 ومٝمٜم٤م ًمف، شمٌٞمٜم٧م وىمد اًمًٜم٦م قمـ ُيٕمِرض وأنف ُمٙم٤مسمر، إٟم٤ًمن إٟمف ًمديٜم٤م صم٧ٌم ُم٤م وم٢مذا ٟمٗمًف، اإلُم٤مم

 .رء ومٞمف ُم٤م ُم٤ٌمٓة، ٟم٤ٌمًمٞمف وٓ ٟمخ٤مًمٗمف،

 (22: 13: 29/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آشساحة؟ جؾسة عذ اإلمام يتابع هؾ

 [اإلُم٤مم؟ قمٚمٞمٝم٤م يت٤مسمع وهؾ ؾمٜم٦م؟ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم هؾ] اًم٤ًمئؾ:

: أظمر واًمِمؼ ؾمٜم٦م؟ هل هؾ آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم: ؿم٘م٤من ًمف ؾم١ماًمؽ إًذا اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ أم هب٤م ي٠ميت اإلُم٤مم خي٤مًمػ هؾ

 سمٌح٨م يٖمؽم ٓ أن ويٜمٌٖمل ؾمٜم٦م، آؾمؽماطم٦م ومجٚم٦ًم إول اًمِمؼ قمـ اجلقاب أُم٤م

 طمٞم٨م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم زاد يمت٤مسمف ذم اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م

 وشمنميًٕم٤م شمًٜمٞمٜم٤ًم وًمٞمس ًمٚمح٤مضم٦م، ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إمم ومٞمف يذه٥م

 محٞمد أب٤م أن همػمه، وذم اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم صم٧ٌم ُم٤م ي٤ٌميـ اًم٘مقل هذا وم٢من ًمٚمٜم٤مس،

 صالة ًمٙمؿ أصكم أٓ: قمنمة ٟمحق ذم ضمٚمقس وهؿ يقًُم٤م ٕصح٤مسمف ىم٤مل اًم٤ًمقمدي

 ومقصػ وم٤مقمرض،: ىم٤مًمقا  سمغم،: ىم٤مل سمّمالشمف، سم٠مقمٚمٛمٜم٤م ًم٧ًم: ىم٤مًمقا  ؟ط اهلل رؾمقل

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة ُمـ ىم٤مم ومحٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل صالة هلؿ

 ضمقاب ومٙم٤من اًمًالم قمٚمٞمف ًمّمالشمف وصٗمف أتؿ صمؿ هنض، صمؿ اجلٚم٦ًم هذه ضمٚمس

 .ط اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م،: أظمريـ أصح٤مسمف

 أن: ي٘مقل احلقيرث، سمـ ُم٤مًمؽ طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم طمدي٨م هٜم٤مك صمؿ
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 إؿمٕم٤مر ومٞمف ومٝمٜم٤م يديف، قمغم ُمٕمتٛمًدا ىم٤مم اًمّمالة ُمـ وشمر ذم يم٤من إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 أن يّمح يمٞمػ: ُمٜمف واًمِم٤مهد اًمتٍميح، ومٗمٞمف إول احلدي٨م أُم٤م آؾمؽماطم٦م، سمجٚم٦ًم

 يمم وإُمر أصح٤مسمف ُمٜمف وؿم٤مهده اًمّمالة ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمٚمف ومٕمؾ ذم ي٘م٤مل

 يرى ٓ ُم٤م يرى اًمِم٤مهد: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه همػم ذم آظمر طمدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

 اًم٤ًمقمدي محٞمد أبق أُم٤م ىمرون، ؾمٌٕم٦م سمٕمد شمٕمٚمٞمؾ يٕمٚمؾ همػمه أو اًم٘مٞمؿ اسمـش اًمٖم٤مئ٥م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل يم٤من ومٚمق أقمٞمٜمٝمؿ سم٠مم رأوه ُم٤م يّمٗمقن ومٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ وأصح٤مسمف

 ذًمؽ خيػ مل اعمت٠مظمريـ سمٕمض ي٘مقل يمم وأؾمـ سمدن طمٞمٜمم ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمًالم

 يم٠منف اًم٤ًمقمدي محٞمد وأبق ؾمٞمم ٓ اًمًالم، قمٚمٞمف ًمّمالشمف اعمِم٤مهديـ اًمّمح٤مسم٦م قمغم

 ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ُمٜمٙمؿ، اًمرؾمقل سمّمالة أقمرف أن٤م: هلؿ ًمٞم٘مقل أصح٤مسمف يتحدى

 .ط اهلل رؾمقل صالة يم٤مٟم٧م هٙمذا صدىم٧م: ًمف ىم٤مًمقا  صدىمقه،

 ضمٚم٦ًم وومٞمٝم٤م اًمّمالة صٗم٦م ًمٜم٤م ٟم٘مٚمقا  إذا اًمّمح٤مسم٦م أن سمٛمٙم٤من اًمقوقح ُمـ ومحٞمٜمئٍذ

 ُمـ أيمثر ذًمؽ ومٝمٛمقا  يم٤مٟمقا  ًمًـ ًمٚمح٤مضم٦م ذًمؽ ومٕمؾ اًمرؾمقل يم٤من وًمق آؾمؽماطم٦م

 يمت٤مسمف ذم اًمٜمقوي اإلُم٤مم ي١ميمد ًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف صالشمف يِمٝمدوا مل اًمذيـ اعمت٠مظمريـ

 ًمثٌقَت٤م اًمًٜم٦م هذه قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م آقمتٜم٤مء يٜمٌٖمل أنف اعمٝمذب ذح اعمجٛمقع: اًمٕمٔمٞمؿ

 .اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ ط اًمٜمٌل قمـ

 ضمٚم٦ًم سمًٜم٦م ي٠ميت ٓ يم٤من إذا اإلُم٤مم أن ومٝمق: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ أُم٤م

 واضم٤ٌمت ُمـ واضم٥م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٕن يت٤مسمٕمف: سمؾ قمٜمف اعم٘متدي يت٠مظمر ومم آؾمؽماطم٦م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم اًمّمالة

، ريمع وإذا  وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

٤م صغم وإذا ىمٞم٤مًُم٤م، ومّمٚمقا  ىم٤مئًم  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد ًً  ضمٚمقؾًم٤م ومّمٚمقا  ضم٤مًم

 أظمؾ يم٤من وًمق ًمإلُم٤مم اعم٘متدي ُمت٤مسمٕم٦م شم٠ميمٞمد ذم ضمًدا قمٔمٞمؿ طمدي٨م وهذاش أمجٕملم

 رؾمقل ومٞمف أؾم٘مط ىمد احلدي٨م هذا وم٢من اًمًٜمـ ُمـ أوضم٥م اعمت٤مسمٕم٦م ٕن اًمًٜمـ: سمٌٕمض

 ذم وضمؾ قمز ىم٤مل يمم اًم٘مٞم٤مم وهق أٓ اًمّمالة أريم٤من  ُمـ ريمـ اعم٘متدي قمـ ط اهلل

  َوىُمقُُمقا ﴿: اًم٘مرآن
ِ
َّ
ِ
 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمم[ 048:اًمٌ٘مرة﴾ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل
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 ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمًدا، شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئًم، صؾ: »طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أؾم٘مٓمف اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ هق اًمذي اًم٘مٞم٤مم هذاش ضمٜم٥م

 ؾمٜم٦م شمرك إذا ومٞمم يت٤مسمع أن وم٠مومم ًمإلُم٤مم، عمت٤مسمٕمتف إٓ ًمٌمء ٓ اعم٘متدي قمـ واًمًالم

 .اًمًٜمـ ُمـ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمؼ ضمقاب هذا

 ( 22:47:20/ 0 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 

 لالشساحة جيؾس ومل يديف أشدل إذا اإلمام متابعة حؽؿ

 هق هؾ :ش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمِفِ  ًمُٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: » طمدي٨م ذم ي٘مقل اًم٤ًمئؾ:

 ًمالؾمؽماطم٦م؟ جيٚمس ومل يديف أؾمدل إذا سمف ًمالىمتداء سم٤مًمٜم٦ًٌم احلٙمؿ ٟمٗمس

 هذا ُمـ اعم٘مّمقد  اًمتٗمّمٞمؾ، ُمـ رء ُمـ ٓسمد وًمٙمـ  يمذًمؽ، إُمر هق اًمِمٞمخ:

ا، واوح احلدي٨م  قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ رواي٤مشمف: سمٕمض ذم اًم٘مّمد سمٞم٤من ضم٤مء وىمد  ضمدًّ

 احلدي٨م هذا ُم٘مّمقدش قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف: ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة

 اإلُم٤مم خي٤مًمٗمقن ومال  اًمّمالة، وهل أٓ اًمٕمٔمٞمؿ اًمريمـ هذا ذم اعمًٚمٛملم وطمدة شمٔمٝمر أن

 اًمتٗمّمٞمؾ ي٠ميت ذاك وطملم ظمٚمٗمف يّمٚمقن طمٞمٜمم قمٚمٞمف ومٞمت٤مسمٕمقٟمف  رأٌي، ًمف اإلُم٤مم يم٤من إذا

 :اًمت٤مزم

 يم٤من ُمـ أُم٤م  ذًمؽ، قمغم ومُٞمَت٤مسَمع اًمًٜم٦م: هق هذا أن ُمٜمف اقمت٘م٤مًدا يديف يًدل يم٤من ُمـ

 ىمد اًمتل اهلٞمئ٤مت يمؾ شم٘م٤مس ذًمؽ وقمغم ُيت٤مسَمع، ومال ويمًالً  إمه٤مًٓ  يًدل ويم٤من يْمع ٓ

 ووع أو اًمٞمديـ يمرومع أو  ُمثاًل، آؾمؽماطم٦م يمجٚم٦ًم ُمٜمٝم٤م رء إئٛم٦م سمٕمض خي٤مًمػ

 هذا أن ُمٜمف اقمت٘م٤مًدا ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ اإلُم٤مم يم٤من إن اهلٞمئ٤مت هذه يمؾ  اًمّمدر، قمغم اًمٞمديـ

 .يت٤مسمع ومال ُُمٝمٛمالً  يم٤من إذا أُم٤م  ذًمؽ، ذم ومٞمت٤مسمع اًمًٜم٦م هق

 أنف قمٜمف ٟمٕمرف اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اعم٤ًمضمد أئٛم٦م ُمـ يمثػًما  ُمثالً  ٟمرى ٟمحـ
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 ذقمٞم٦م إمم ذهٌقا  طمٞمٜمم اًمًٜم٦م أص٤مسمقا  إلُم٤مُمٝمؿ شمًٌٕم٤م يمٚمٝمؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م  اعمذه٥م، ؿم٤مومٕمل

 قمٜمدهؿ اًمًٜم٦م ُمـ أن يمم  يرومٕمقن، ٓ وًمٙمٜمٝمؿ  ُمٜمف، واًمرومع اًمريمقع قمٜمد اًمٞمديـ رومع

 ُمـ  اًمًٜمـ، سم٠مداء هيتٛمقن ٓ ٕهنؿ ح٤مذا؟  يًؽمُيقن، ٓ آؾمؽماطم٦م: ضمٚم٦ًم اجلٚمقس

 ويمًاًل: مهالً  وإٟمم صقاب أنف يٕمت٘مد ح٤م اشم٤ٌمقًم٤م ًمٞمس ًمًٜمـ شمريمف ذم اعمث٤مسم٦م هبذه يم٤من

ٌٕمف اًمذي إُم٤مُمف رأي اطمؽمام أو رأجف اطمؽمام ذًمؽ ذم إصؾ ٕن يت٤مسمع: ٓ ومٝمٜم٤م  اشمَّ

 رأي خي٤مًمػ إُمقر ُمـ ؿمٞمًئ٤م يٗمٕمؾ يم٤من ومٛمـ  يٗمٕمؾ، ومٞمم صقاب قمغم سم٠منف واىمتٜمع

 قمـ وًمٞمس ذًمؽ ومٕمؾ هيٛمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا إٓ ُمت٤مسمٕمتف ُمـ ًمٚمٛم٘متدي ومالسمد  اعم٘متدي،

 .إلُم٤مُمف ُمٜمف اشم٤ٌمعٌ 

 اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمٔمر أخٗم٧م أن أريد وًمٙمٜمل اًمقاىمع ذم يٓمقل سمح٨ٌم  وهذا

 ٟمز إذا اإلُم٤مم يت٤مسمع ٓ ُمٜم٤م ومٛمـ  أظمٓم٠م، ىمد أنف يٕمٚمٛمقن وهؿ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م يًتٖمرسمقن

 إمم ىم٤مم طمٞمٜمم أظمٓم٠م سم٠منف يٕمت٘مد ظمٚمٗمف يم٤من ُمـ يمؾ اًمث٤مًمث٦م؟ اًمريمٕم٦م إمم وىم٤مم إوؾمط اًمتِمٝمد

 يتّمقر ٓ وهذا  إصمٌؿ، ومٝمق ىمّمٍد: قمـ يم٤من إن ًمٚمتِمٝمد ومؽميمف  اًمتِمٝمد، وشمرك اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م

 ؾمٝمق أو ظمٓم٠م قمـ يم٤من إن أُم٤م طم٤مًمف، ذم وٓ اًمزُم٤من ُم٤ميض ذم وىمع وٓ إُم٤مم ُمـ صدوره

 هٞمئ٦م ومٔمٝمقر هذا وقمغم  ،ط اًمٜمٌل قمـ سًُي٤م ذًمؽ ذم اًمٜمص ضم٤مء يمم  اشم٤ٌمقمف، ُمـ سمد ومال

 يت٘م٤مرب اعمًٚمٛملم جيٕمؾ مم٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم هذه واطمد ُمٔمٝمر ذم اإلُم٤مم هذا وراء اًمّمالة

٤ًٌم ُم٤م يقًُم٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمٜمٝمؿ وشمذه٥م سمٕمض، إمم سمٕمْمٝمؿ  ًمتٕمداد ؾمٌ

 أنف ؾمقى ًمٌمء ٓ  اعمًٚمؿ، سم٤مإلُم٤مم اىمتدائف قمـ اعمًٚمؿ وختٚمػ اًمقاطمد اعمًجد ذم إئٛم٦م

 قمـ  ؾمٜمٜمف، ذم داوود أيب اإلُم٤مم روى ُم٤م أطمًـ ُم٤م أظمػًما  أىمقل  اعمذه٥م، ذم ًمف خم٤مًمػ

  ُمٜمك، ذم قمثمن وراء قمثمن قمٝمد ذم صغم ح٤م أنف: قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ قمٌداًمٚمف

 ىمًٍما  صغم إٟمم اًمقداع طمج٦م ذم ط اًمٜمٌل أن يٕمٚمٛمقن ويمٚمٝمؿ  أرسمًٕم٤م، قمثمن صغم

 وىمد  أتَؿ، أرسمًٕم٤م صغم :- ذًمؽ سمٞم٤من صدد ذم أن وًمًٜم٤م – ُم٤م ُٕمر قمثمن ًمٙمـ  ريمٕمتلم،

 ومٕمج٥م  قمٜمف، شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ قمٌداًمٚمف وُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمٚمٞمف ذًمؽ أنٙمر

 سم٠من شمذيمر وأن٧م ذًمؽ؟ يمٞمػ ًمف وم٘مٞمؾ  أرسمًٕم٤م، يّمكم رأوه طمٞم٨م ُمٜمف أصح٤مسمف سمٕمض

، ريمٕمتلم صغم ط اًمٜمٌل  أي :ش ٌذ  اخلالف: »-اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م وهذا -ضمقاسمف يم٤من  ىمًٍما

 طمٞمٜمم اًمِمخيص رأجف قمـ يتٜم٤مزل أن اعم٘متدي ومٕمغم  ٌذ، صالشمف صٗم٦م ذم اإلُم٤مم خم٤مًمٗم٦م
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 اًمتل سم٤مًمًٜمـ ضم٤مء إُم٤مًُم٤م سم٤مًمٜم٤مس صغم أو ًمقطمده هق صغم وم٢مذا  اإلُم٤مم، ذاك وراء يّمكم

 .ط اًمٜمٌل قمـ صم٤مسمت٦م ؾمٜم٦م يراه٤م

 (06 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 قاعداً  صذ إذا اإلمام مع الؼعقد وكقػقة اإلمام متابعة

 ُمـ اًمّمالة أت٤مسمع أن أؾمتٓمٞمع ٓ إظمػمة، ُمروتل ذم إطمٞم٤من أهمٚم٥م ذم اًمِمٞمخ:

 ُمٕمل، ىمٛمتؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ىمٛم٧م رأجتٛمقين وم٢مذا ىمٞم٤مُم٤مً  اًمّمالة ؾم٠مبتدئ وأن ىمٞم٤مم

 آىمتداء شمٕمٚمٛمقن يمم ومقاضمٌٙمؿ ىمٕمقداً  اًمّمالة وشم٤مسمٕم٧م اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمع مل رأجتٛمقين وإذا

وا، يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف سم٤مإلُم٤مم،  وَمَٙمؼمِّ

 ؾمجد وم٢مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا

 ش. أمجٕملم ىمٕمقداً  وَمَّمٚم قا  ىم٤مقمداً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئًم، صغم وإذا ؾمجدوا، وم٤م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمّمداق ىمٞم٤مم أو ىمٕمقد ُمـ اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٙمؿ: إذاً  أن

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى وهذهش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »واًمًالم

 يٙمقن ُمٕمل، ىمٕمقديمؿ يٙمقن ومٙمٞمػ ُمٕمل ًمٚم٘مٕمقد اوٓمررشمؿ إن ؾم١مال، يرد ىمد 

 ىمٕمدةً  ي٘مٕمد أن وإُم٤م اًمتِمٝمد، ذم ي٘مٕمد ُمثٚمم ي٘مٕمد أن إُم٤م ٕطمديمؿ، يتٞمن ُم٤م قمغم اًم٘مٕمقد

 .هب٤م يًؽميح أظمرى

ٝمؿ طمٞمٜمم سمٛمٕم٤مذ، ُمٕم٤مذ ىمقم ومٕمؾ يمم شمٗمٕمٚمقا  أن وإي٤َّميمؿ   هبؿ ومّمغم يقم ذات أُمَّ

 ىم٤مئًم، ًمٚمّمالة أوٓمر طمٞمٜمم أومٕمٚمف اًمذي وهذا رضمٚمٞمف أو اًم٘مٌٚم٦م إمم ِرضمٚمف وُمد ضم٤مًم٤ًمً 

وا يُمّٚمٝمؿ ظمٚمٗمف ُِمـ واجلمقم٦م إٓ ؿمٕمر وُم٤م : هلؿ ىم٤مل اًمّمالة سمٕمد اًم٘مٌٚم٦م إمم أرضمٚمٝمؿ َُمد 

 .عمرض هذا ومٕمٚم٧م أن٤م: ىم٤مل ومٗمٕمٚمٜم٤م، ومٕمٚم٧م رأجٜم٤مك: ىم٤مًمقا  هٙمذا؟ ومٕمٚمتؿ ًمِـؿَ 

 ذم هل إٟممش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿَّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف أن شمٜمٌٞمف ومٞمف 

 قم٤ٌمدات ُمـ ومٚمٞم٧ًم هٙمذا، اًمرضمؾ َُمدّ  أُم٤م اًمّمالة، ؿم٠من ُمـ هل اًمتل إقممل



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم

 

448 

 . أظمرى أؿمٞم٤مء ذم ٟمتٌٕمف وٓ اًمّمالة أقممل ُمـ يم٤من إذا ومٞمم اإلُم٤مم يتٌع وإٟمم اًمّمالة،

 . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى، أجْم٤مً  هذه

 ( 22: 22: 07/   004/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة الركعة إىل قام إذا اإلمام متابعة

 يتٌٕمقه؟ اعم١ممتلم هؾ ًمٚمخ٤مُم٦ًم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا عم٠ًمخ٦م شمقوٞمح ؿمٞمخ ي٤م ٟمريد ُمداظمٚم٦م:

 ..أظمٓم٠م أو أص٤مب أظمل ي٤مش.. سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٌح٨م، ُمـ اٟمتٝمٞمٜم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 اعمث٤مل، قمٚمٞمؽ سمٕمٙمس أن٤م أن ريمٕم٦م، ٟم٘مص يم٤مًمذي زائدة، سمريمٕم٦م ضم٤مء أظمٓم٠م، هذا

 طم٧ًٌم ؾمٚمٛم٧م، ُم٤م أن٧م رسم٤مقمٞم٦م، صالة ذم وهق اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م رأس قمغم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ

رت رسمم اهلل، ؾمٌح٤من ًمف ىمٚم٧م ًمٙمـ ؿمقي، ٟمٗمًؽ  سمٕمض أن درضم٦م إمم اًمتًٌٞمح يمرَّ

 مل أن٧م: ًمف شم٘مقل أنؽ يٕمٜمل شمٙمرارك ٕن صالشمؽ: سَمُٓمَٚم٧م ًمؽ ؾمٞم٘مقًمقن اعمتٕمّم٦ٌم

 ؾمتٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا قمٚمٞمؽ، رد ُم٤م.. اهلل ؾمٌح٤من.. اهلل ؾمٌح٤من ًمؽ أىمقل أن٤م شمًٌٞمحل، شمٗمٝمؿ

ٚمِّؿ أن٤م ُمداظمٚم٦م: ًَ  .سَم

 .ًمٖمػمك؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم وآ  ًمؽ، سم٤مًمٜم٦ًٌم شمتٙمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 .زم سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓ، ُمداظمٚم٦م:

ٚمِّؿ وم٠من٧م اًمِمٞمخ: ًَ  وسم٘مل خمٓمئ أنف ي٘ملم قمغم يمٜم٧م ُم٤م ُمٕمف ؾمٚمٛم٧م ح٤م أن٧م ُمٕمف، شُم

 .ريمٕم٦م قمٚمٞمؽ

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ؾمٚمٛم٧م؟ ح٤مذا اًمِمٞمخ:

 .ًمف ُمت٤مسمٕم٦مً  ُمداظمٚم٦م:

 .ؾمٞمٙمقن يمٞمػ اعمقىمػ... أن اًمِمٞمخ:
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 ُمع اًمٞمديـ ذو ومٕمؾ يمم ريمٕم٦م سم٘مل أنف -ُمثالً – أن٤م ًمف ُأبلَمِّ  أن٤م ُأؾَمٚمِّؿ ح٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ط اًمٜمٌل

 .أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 .صالة ذم وًمٙمٜمؽ اًمّمالة ظم٤مرج ست اًمّمالة، ذم ختِم٤مه يمٜم٧َم  اًمذي هذا: إذاً 

 .ٟمٕمؿ أي ُمداظمٚم٦م:

 ذم وهق اًمّمالة ظم٤مرج ذم هق ٟمذير، أتك وُم٤م ٟمذير أتك هذه، ُمثؾ هذه اًمِمٞمخ:

 مجٞمؾ يمالم هلؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م وم٘مٝم٤مء ًمٙمـ اًمّمالة؟ أثٜم٤مء ذم جيقز هذا احلدي٨م وإٓ صالة،

 اًمٙمٚممت طمٍموا وإي٤مهؿ، هيديٜم٤م اهلل صم٤مين اٟمحراف ذم وىمٕمقا  يم٤مٟمقا  وإن اًمّمالة، ذم

 .اًمّمالة سمٓمٚم٧م قمٚمٞمف زادوا وم٢مذا ؾمت٦م، مخ٦ًم ٟمًٞم٧م

 شمتٗم٤مهؿ أن٧م طمٞمٜمئذ شمًٚمؿ ُم٤م سمٕمد ،ط اًمرؾمقل ُٕمر حت٘مٞم٘م٤مً  شمت٤مسمٕمف وم٠من٧م: اعمٝمؿ

 ..اعمِمٙمٚم٦م واٟمتٝم٧م ُمٕمف

 ـمري٘م٦م أجْم٤مً  هٜم٤مك ٓ، وم٘مط، اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمدم سمٓمري٘م٦م شمٜمحؾ ٓ اعمِمٙمٚم٦م: إذاً 

 إلمت٤مم اًمرضمقع صمؿ واعمّم٤مرطم٦م، سم٤معمقاضمٝم٦م اخلٓم٠م سمٞم٤من صمؿ اإلُم٤مم، اشم٤ٌمع ـمري٘م٦م هل صم٤مٟمٞم٦م

 يٛمٞمٜم٤مً  وؾَمٚمَّؿ مخ٤ًًم، صغم ُمٕمف، ٟم٘مقم ريمٕم٤مت مخس صغم إذا هق يمذًمؽ اًمّمالة،

. واهلل ٟمٕمؿ مج٤مقم٦م؟ ي٤م صحٞمح. ريمٕم٤مت مخس صٚمٞم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف ٟم٘مقل وي٤ًمرًا،

ٚمِّؿ ؾمجدشملم ومٞمًجد ًَ  .اًم٘مت٤مل ذ اعم١مُمٜملم اهلل ويمٗمك شمًٚمٞمٛمتلم وُي

 ىمراءة ومٞمٝم٤م ٕن شمًجؾ: ُمٜمثقرًا، ه٤ٌمء شمذه٥م أهن٤م شمٔمـ ٓ ُمٕمف زدَت٤م اًمتل واًمريمٕم٦م

 وًمق وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل قمٜمد أضمره٤م هل٤م هذه ُمـ واطمد يمؾ شمٙمٌػم، وومٞمٝم٤م شمًٌٞمح وومٞمٝم٤م

 .ظمٓم٠مً  أت٧م أهن٤م

 (22: 13: 27/ 070/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يتـبف مل ُكبف ودا لؾخامسة اإلمام قام إذا

 طمٙمؿ ومم راسمٕم٦م، أهن٤م فم٤مٟم٤مً  ظم٤مُم٦ًم سمريمٕم٦م وم٠متك ىم٤مم اًمّمالة ذم اإلُم٤مم اًم١ًمال:

ر صالشمف؟  ذم شم٤مسمٕمف َُمـ صالة وطمٙمؿ صالشمف، طمٙمؿ ومم جيٚمس، ومل اًمّمالة ذم ُذيمِّ

 اًمّمالة؟

 اًمًٝمق؟ ؾمجديت سمٕمد ومٞمم ؾمجد :اجلواب

 .ٟمٕمؿ.. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

ر، ُمع يتج٤موب ومل ذيمر، إٟمف: وىمقًمؽ صحٞمح٦م، اًمّمالة :اجلواب  طم٤مًم٦م ًمف اعمَُذيمِّ

 يٕم٤مٟمد أن: وهل احل٤مًم٦م هبذه ُمتٛمًٙم٤مً  يٙمقن ُمًٚممً  أتّمقر ٓ: إطمدامه٤م طم٤مًمتلم، ُمـ

 سم٤مـمٚم٦م: صالشمف شمٙمقن ذًمؽ، ومٕمؾ أنف ومٚمق صالشمف، ذم ؾمٝمك أنف ٟمٗمًف قمغم ًمٞمًؽم ويٙم٤مسمر

 وأضمٌتٜمل ؾم٠مختؽ، أنٜمل دام ُم٤م ًمٙمـ اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمٗمريْم٦م قمغم ريمٕم٦م زاد ىمد يٙمقن ٕنف

ر طمٞمٜمم وأنف ؾم٤مهٞم٤ًم، يم٤من أنف قمغم دًمٞمؾ ومذًمؽ اًمًٝمق، ؾمجديت ؾمجد سم٠منف  هذه سم٠من ُذيمِّ

يمر سمٕمد ومٞمم وإٟمم يتذيمر، مل ظم٤مُم٦ًم ريمٕم٦م  صالشمف وم٢مذاً  اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد شَمذَّ

 .صحٞمح٦م هل يمذًمؽ ظمٚمٗمف اًمّمالة وسم٤مًمت٤مزم صحٞمح٦م،

 ( 22: 17: 17/   689/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة إىل اإلمام قام إذا

 ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -رسم٤مقمٞم٦م صالة- اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر صالة ذم إُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اعمّمٚمقن، وٟمٌٝمف ىم٤مئمً، واؾمتقى ًمٚمخ٤مُم٦ًم هنض ًمٚمتِمٝمد، أو ًمٚمتحٞم٤مت جيٚمس

ٌَّف اعمٝمؿ اًمِمٞمخ: ٌَّف؟ مل أم شَمٜم  إذا أُم٤م ُمِمٙمٚم٦م، شمٕمد ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف ُم٤م هذا شمٜمٌف ُم٤م إُم٤م َيَتٜمَ

 .يٕمقد أن ومٕمٚمٞمف شمٜمٌف

 .يٕمقد ُمداظمٚم٦م:



   يمت٤مب ُمت٤مسمٕم٦م اإلُم٤مم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 

431 

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ؾمٝمق؟ ؾمجقد قمٚمٞمف ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .سمد ٓ اًمِمٞمخ:

 اًمًالم؟ ىمٌؾ أم اًمًالم، سمٕمد يٙمقن ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 ىمٌؾ يًجد أن ص٤مطمٌف ومٞمف ُُمـَخػمَّ  ؾمٝمق ؾمجقد يمؾ وهذا، هذا سملم ُُمـَخػمَّ  اًمِمٞمخ:

 .اًمًالم سمٕمد أو اًمًالم

 جلؼم اًمًالم ىمٌؾ إٟمف احلٜم٤مسمٚم٦م، ظم٤مص٦م اًمٙمت٥م، سمٕمض ذم ُيذيمر اًمذي واًمتٗمّمٞمؾ 

 .ٟم٘مّم٤من جلؼم اًمًالم وسمٕمد زي٤مدة،

 أؾم٤مس؟ ًمف هذا ُمداظمٚم٦م:

 احلقادث سمٕمض ٓطمٔمقا  اًمتٗمّمٞمؾ، هذا ىم٤مًمقا  اًمكم أؾم٤مس، ًمف ُم٤م هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمتٓمٌٞمؼ هذا شمٜم٘مض طمقادث ضم٤مءت ًمٙمـ اًمتٓمٌٞمؼ، هذا ُمثؾ قمٚمٞمٝم٤م يتٓمٌؼ

اً  اإلٟم٤ًمن ومٞمٙمقن: وًمذًمؽ  صمؿ ويًجد، يًٚمؿ ٓ وسملم ويًجد، يًٚمؿ أن سملم خمػمَّ

 .اًمّمالة ُمـ اخلروج شمًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ

 اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ىم٤مم اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م هن٤مي٦م ؿمٞمخ ي٤م اًم١ًمال ٟمٗمس ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 [.إول ًمٚمتِمٝمد] جيٚمس ومل

 ومٞمف احلٜمٗمل اعمذه٥م ىم٤مئًم، اؾمتتؿ إذا يٕمقد، أن جيقز ٓ ىم٤مئمً  اؾَمَتَتؿَّ  إذا اًمِمٞمخ:

 إمم أىمرب يم٤من وإذا يٕمقد، ٓ اًم٘مٞم٤مم إمم أىمرب يم٤من إذا: ًمؽ سمٞم٘مقل ظم٤مص٦م، ومٚمًٗم٦م قمٜمده

٧م اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا يٕمقد، اًم٘مٕمقد  وٓ ىم٤مئمً  ئمؾ ىم٤مئمً  اؾمتتؿ إن َصحَّ

  وشمِمٝمد ومرضمع ىم٤مئمً  يًتتؿ مل وإن اًمًٝمق، ؾمجقد يًجد أن ُمـ ًمف سمد وٓ يرضمع،

 .واوح... ؾمٝمق، ؾمجقد قمٚمٞمف ًمٞمس

ٌُٜمَْٞم٦م اًمًٚمٞمؿ اًمِم٤مب وم٤مإلٟم٤ًمن   اًمٕم٤مضمز سمخالف قمٛمقدي، سمٞمّمػم ح٤م ىم٤مئمً  يًتتؿ اًم
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 رء ومٙمؾ اؾمتتمُمف، هذا هٞمؽ، يقىمػ اًمّمالة ذم سمٞمقىمػ ُم٤م طم٤مًمف سمٓمٌٞمٕم٦م هق اًمكم

 هٞمؽ يقىمػ سمٞم٘مدر ُم٤م ُمثالً  صٚمٌف ذم ُمرض ُمريض، ويٙمقن ؿم٤مب يٙمقن ىمد سمحًٌف،

 .وهٙمذا ىم٤مئمً  اؾمتتؿ اؾمٛمف ومٝمذا اإلُم٤مم، إمم اعمٞمؾ ُمـ رء ُمع ًمٙمـ قمٛمقدي٤ًم،

 (22: 37: 71/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلامسة إىل ققامف دم اإلمام متابعة

 اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم اًمريمٕم٦م آظمر ذم اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمّمٚمقات إطمدى َصّٚمٞمٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

سمٕم٦م  ومل واىمٗم٤مً  وفمؾ اهلل، ؾمٌح٤من: ىم٤مًمقا  وراءه واًّمذيـ اخل٤مُم٦ًم، ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم اًمرا

 صالشمف اًمذيـ ومٛمـ ُمَٕمف، وىمٗمقا  وٟم٤مس ضمٚمًقا  ٟم٤مس اعم١ممتلم ُمـ ومٛمٜمٝمؿ جيٚمس،

 ضم٤مًمًلم؟ صٚمقا  اًمذي أو وىمٗمقا  اًمذيـ صحٞمح٦م

 : ضم٤مٟم٤ٌمن هل٤م اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ:

 أن٧م اًمذي هق اجل٤مٟم٥م وهذا سم٤معم١ممتلم، يتٕمٚمؼ وضم٤مٟم٥م سم٤مإلُم٤مم، يتٕمٚمؼ ومج٤مٟم٥م

 وًمق سم٤مإلُم٤مم، اعمتٕمٚمؼ إول اجل٤مٟم٥م قمغم أثَٜمِّل صمؿ أوًٓ، قمٜمف ؾم٠متحدث وأن٤م قمٜمف، شم٠ًمل

 .قمٜمف ٟم٠ًمل هيٛمٜم٤م إُم٤مُمٜم٤م، صالح ومٞمف ٕنف قمٜمف: ٟم٠ًمل ٟمحـ ًمٙمـ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م ُم٤م أن٧م

 ظمٓمئف ذم اإلُم٤مم ؿم٤مريمقا  واًمذيـ أظمٓم١موا، اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  ومل ىمٕمدوا اًمذيـ اعمٝمؿ

 .اعم٤ًمئؾ قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا أص٤مسمقا،

 أظمٓم١موا، ظمٓمئف قمغم اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  ومل وضمٚمًقا  اإلُم٤مم قمـ شم٠مظمروا اًمذيـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن أص٤مسمقا: ظمٓمئف قمغم وواوم٘مقه اإلُم٤مم ُمع ىم٤مُمقا  واًمذيـ

 ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل أوًٓ  يم٤من واًمًالم

،  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 أؾم٘مط وًمق اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقا  أن اعم٘متديـ قمغم جي٥م احلدي٨م، هذا سمٜمص ومٞمج٥م
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 ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا: »احلدي٨م آظمر ذم ي٘مؾ أخؿ اًم٘مٞم٤مم، وهق ريمٜم٤م،

: احلدي٨م أول ذم ذيمره ح٤م ضم٤مًمس: وهق أنتؿ شم٘مقُمقا  وٓ ُمٕمف اىمٕمدوا: ُمٕمٜم٤مهش أمجٕملم

 اجل٤مًمس اإلُم٤مم هذا ٕن وُمٗمٝمقُمف: احلدي٨م، ٟمص هذاش سمف ًمٞم١مشمؿ اعم١مشمؿ ضمٕمؾ إٟمم»

 وهق ضمٚمس أنف ًمق اًم٘مٞم٤مم، اؾمتٓم٤مقمتف رهمؿ جيٚمس ومل ُمٕمذورًا، ضمٚمس ومٚمٙمقٟمف ُمٕمذور،

 اعمٗمروض اإلُم٤مم يٙمقن ح٤م سمخ٤مص٦م قم٤مدةً  ٕنف وإٟمم يمراُم٦م، وٓ ُيت٤مسمع ٓ اًم٘مٞم٤مم ُمًتٓمٞمع

 أت٘مك.. احل٤مضيـ أىمرأ  احل٤مضيـ، أقمٚمؿ يٙمقن أن -يمذًمؽ إُمر يٙمقن ٓ وىمد- ومٞمف

.. عمرض ُمٙمره٤ًم، ُمْمٓمراً، إٓ جيٚمس ٓ أنف ومٞمف وم٤معمٗمروض آظمره، إمم.. احل٤مضيـ

 .آظمره إمم.. ًمقضمع

 صٚمقا  سمجٚمقؾمف، وصٚمقا  اإلُم٤مم هذا شم٤مسمٕمقا  سمف، اعم٘متدون إصح٤مء أهي٤م: إذاً 

 .اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل هٙمذا أمجٕملم، ضمٚمقؾم٤مً 

 ىمٞم٤مُمف ذم أنف ؿمؽ ٓ اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إؾم٤مد، عمقوققمٜم٤م ٟمٕمقد

 اًمنمع، ذم زي٤مدة يٗمٕمؾ ٓ: أي رء، أي أو.. خمٓمئ وإُم٤م ؾم٤مهل، أنف إُم٤م ُمٕمذور، هذا

 :اصمٜم٤من ؿمٞمئ٤من سمف اعم٘متديـ قمغم جي٥م ومحٞمٜمئذ

 ؾمٛمع، ُم٤م إُم٤م هق ًمٙمـ اهلل، ؾمٌح٤من: ًمف ىم٤مًمقا  أهنؿ -ذيمرشمف ًمٕمٚمؽ-: إول اًمٌمء

 ذم ي٘مقل اًمرؾمقل ٕن يت٤مسمٕمقه: أن قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مئًم، شمؿ آظمره، إمم.. اىمتٜمع وُم٤م ؾمٛمع أو

 ش.قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿَّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »أظمرى رواي٦م

 ُمٕمف، ىم٤مُمقا  ٟم٤مس أن٧م، ىمٚم٧م ُمثٚمم أو ضم٤مًمًلم، واًمٜم٤مس ىم٤مئؿ اإلُم٤مم هٜم٤م وم٤مٔن

 أن وسمحٙمؿ أوًٓ، احلدي٨م هذا سمحٙمؿ ُيَت٤مسمع أن جي٥م إُم٤مم ومٝمذا قمٜمف، ختٚمَّٗمقا  وٟم٤مس

 ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء وم٘مد صم٤مٟمٞم٤ًم، ذًمؽ ٟمحق ًمف وىمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سم٠مصح٤مسمف يقم ذات صغم ط اًمٜمٌل أن: »قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م

 .مخ٤ًمً  ُمٕمف صٚمقا ش مخ٤ًمً  اًمٔمٝمر

 ٓ،: ىم٤مل اًمّمالة؟ ذم أزيد اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘م٤مًمقا  اًمًالم، قمٚمٞمف ؾمٚمؿ صمؿ» 

 ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل اًمًٝمق، ؾمجديت ومًجد مخ٤ًًم، صٚمٞم٧م: ىم٤مًمقا 
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 طمٙمٛم٦م وُمـ مخ٤ًًم، وصغم اًمًالم قمٚمٞمف ٟمزش ومذيمروين ٟمًٞم٧م وم٢مذا شمٜمًقن، يمم أنًك

 .اًم١ًمال هذا ضمقاب اًمٜمًٞم٤من هذا

 ٓ اح٠مُمقم إن ي٘م٤مل أٓ ًمف ؾمٌحقا  اًمذي اإلُم٤مم هذا اعم٠ًمخ٦م، ٟمٗمس ذم ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ؟ ي٘م٤مل ٓ ُمٜمٝم٤م، ًمٞمس سمم اًمّمالة ذم أتك ٕنف يت٤مسمٕمف:

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمتف ُم٤م ي٘م٤مل إٟمم ي٘م٤مل، ٓ اًمِمٞمخ:

 ىمٚمٜم٤م إطمدامه٤م، قمـ ؾم٠مل هق ىمْمٞمتلم، ذم هٜم٤م ىمٚمٜم٤م يمم ًمإلُم٤مم ؾمٜمرضمع أن اًمِمٞمخ:

 .قمٜمٝم٤م سم٤مجلقاب ٟمٌدأ ًمف

 أن٤م أذت اهلل، ؾمٌح٤من ًمف ىمٞمؾ طمٞمٜمم اإلُم٤مم هذا سم٤مإلُم٤مم، شمتٕمٚمؼ اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م

 .آظمره إمم أو أو ي٘متٜمع، ومل ؾمٛمع أو يًٛمع، مل إُم٤م أنف آٟمٗم٤مً 

 أنف اطمتمل هٜم٤مك اعم٘متديـ، شمًٌٞمح ؾمٛمع اإلُم٤مم هذا: وٟم٘مقل اًمٙمالم ٟمٗمّمؾ أن

 اًمراسمٕم٦م هل اعم٘متديـ، رأي ذم اخل٤مُم٦ًم هذه أن ئمـ ٟم٤مد، هق زال ُم٤م قمٚمٞمف، يٗمٝمؿ مل

 ٓ؟ أو أؾمت٤مذ، ي٤م هق ُمٕمذور يرضمع، مل وًمذًمؽ قمٜمده،

 .ُمٕمذور اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:

 .هذا ي٘مع أن ويٛمٙمـ ُمٕمذور، اًمِمٞمخ:

 .وارد هذا ُمداظمٚم٦م:

 ؿمٞمخل؟ ي٘مقم، سمٕمدُم٤م يرضمع ًمف ُيؼ ُمداظمٚم٦م:

سمف، أظمذت ؾم١ماًمؽ أن٧م سم٤مًمٙمالم، آشمٞمؽ اًمِمٞمخ:  ؾم٠مخ٧م أن٧م ًمؽ ىمٚم٧م وأن٤م ضمقا

 .زم اًمث٤مين اجل٤مٟم٥م هذا أظمر، اجل٤مٟم٥م وشمريم٧م ضم٤مٟم٥م قمـ

 يٙمقن، أن هذا ممٙمـ ؾمٝمقه، ذم يزال ٓ إٟمف: -آٟمٗم٤مً – ىمٚمٜم٤م يمم هق يٙمقن ممٙمـ ومٝمذا

 ٕنف رضمع: ُم٤م اإلُم٤مم هذا أن وقمرومقا  -يزقمٛمقن يمم- اًمٖمٓم٤مء هلؿ يمِمػ ًمق اعم٘متدون

 خي٤مًمٗمقٟمف؟ أم يت٤مسمٕمقٟمف ومٞمٝم٤م، هق اًمذي اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م هذه أن ؾمٝمقه قمٜمد هق زال ُم٤م

 .يت٤مسمٕمقٟمف ُمداظمٚم٦م:
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 ومٞمٗمؽمض اًمقهؿ، ُمـ ٟمٗمًف ذم ُم٤م ٓيمتِم٤مف وؾمٞمٚم٦م ٓ يم٤من وح٤م يت٤مسمٕمقن، اًمِمٞمخ:

 .اًمٔمـ طمًـ اعمًٚمؿ ذم

ٌَّح ح٤م رضمالً  أن: إول آطمتمل هذا  ذم أنف وفمـ اًمتًٌٞمح، هذا ومٝمؿ ُم٤م ًمف، ؾم

 .اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م

 .إُم٤مُمٝمؿ ٕنف يت٤مسمٕمقه: أن اجلمقم٦م قمغم: إذاً 

 اًمريمٕم٦م هل ومٕمالً  هذه أن شمذيمر أنف حمتٛمؾ يمثػماً، وؾمئٚمٜم٤م ي٘مع، وهذا حمتٛمؾ، 

 ىم٤مم أن سمٕمد اًمرضمقع جيقز ٓ أنف فمـ جلٝمٚمف، أو قمٚمٛمف ًمِمٌف أو ًمٕمٚمٛمف هق ًمٙمـ اخل٤مُم٦ًم،

 سمٚم٤ًمن شم٘مقًمقا  أنتؿ ُمٕمذور، أنف: أي يم٤مٕول، أجْم٤مً  هذا اًم٘مٞم٤مم، وهق سم٤مًمريمـ ُمتٚم٤ًٌمً 

 هٙمذا ًمٞمس اخل٤مُم٦ًم، اًمريمٕم٦م هل هذه أن اهلل، ؾمٌح٤من: ىم٤مًمٙمؿ سمٚم٤ًمن ُمٜمٌٝملم طم٤مًمٙمؿ،

 اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م هل هذه أن فم٤مٟم٤مً  ومٞمف، هق ومٞمم ُم٣م آظمر أو ًم٥ًٌم هق ًمٙمـ ومٞمٝمؿ، ٟمٙم٤مي٦م

 ومٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ مل ُمٕمذور، طم٤مل يمؾ قمغم ومٝمق اًمتِمٝمد، إمم يٕمقد أن ًمف جيقز ٓ أنف فمـ أو

 اعمًٚمؿ: ذم يتّمقر ٓ هذا ظم٤مُم٦ًم، أضمٕمٚمٝم٤م أن أريد أن٤م أرسمٕم٤ًم، ومرض اهلل أن سم٤مًمنمع ٟمٙم٤مي٦م

 إمم اًمراسمٕم٦م ُمـ وم٘م٤مم ؾمٝم٤م، اًمذي اإلُم٤مم هذا أن اًمّمقاب ًمٙمـ يت٤مسمع، أن يٜمٌٖمل ًمذًمؽ

ر إذا أنف اًمرسم٤مقمٞم٦م، اًمّمالة ذم اخل٤مُم٦ًم  يًجد وأن اًمتِمٝمد إمم ومقراً  يٕمقد أن وَمَتَذيمر ُذيمِّ

ٜم٦م ذم ضم٤مئز ذًمؽ يمؾ اًمًالم، سمٕمد أو اًمًالم ىمٌؾ اًمًٝمق ؾمجديت  ً  .اًم

 ( 22: 41: 49/ 083/واًمٜمقر اهلدى) 

 بادؼقؿ ادسافر ائتامم

 اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اًمريمٕم٦م سمٕمد ومدظمؾ رسم٤مقمٞم٦م، صالة ذم اعمًجد ودظمؾ ُم٤ًمومراً  يم٤من رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اعم٤ًمومر ي٘متدي أن يٜمٌٖمل ٕنف رسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة يتؿ أن ًمف سمد ٓ :اًمِمٞمخ

 .اًمتِمٝمد آظمر ذم اًمّمالة أدرك أنف وًمق...سم٤معم٘مٞمؿ

 :..( 17.: 9/   84/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 قـقتف دم الػجر دم يؼـت الذي اإلمام متابعة حؽؿ

 هؾ، يمٚمٝم٤م ذم ًمٞمس اًمٗمجر صالة أيمثر ذم ي٘مٜم٧م اعمًجد إُم٤مم ومٞمف قمٜمدٟم٤م، ؿمٞمخ اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕمف؟ ٟم٘مٜم٧م

 وم٢مذا اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ اًم٘مٜمقت هذه أن ًمف ًمٞمٌلم ُمٕمف اًمٌح٨م يٜمٌٖمل :اًمِمٞمخ

 .ومٞمت٤مسمع ي٘متٜمع مل إذا أُم٤م، يت٤مسمع ومال سم٤مًمٜم٤مس يّمكم ورضمع اىمتٜمع

 (3ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 التسؾقؿ دم اإلمام دتابعة الصحقحة الصػة

 سم٤مإلُم٤مم اعم٘متديـ أن اًمٌالد هذه ذم اعمٕمروف سم٤مًمًالم، يتٕمٚمؼ[ شمٜمٌٞمف هٜم٤م] اًمِمٞمخ:

 اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمـ اإلُم٤مم يٜمتٝمل أن سمٕمد إٓ سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ اخلروج ي٤ٌمذون ٓ

 ٕن ذًمؽ أىمقل: ُم٤م أقمٜمل ٕين يٌدو وأىمقل اًمًٜم٦م، ظمالف أنف زم يٌدو وهذا اًمث٤مٟمٞم٦م،

 اخل٤مص٦م، ُمع اًمٕم٤مُم٦م ُمٕمرومتٝم٤م ذم يِمؽمك سمحٞم٨م قمٚمٞمٝم٤م، ُمٜمّمقص٤مً  شمٙمقن أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمًٜم٦م

 هل وإٟمم واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م سملم ُمٕمرومتٝم٤م ذم أو ومٞمٝم٤م اؿمؽماك ٓ أظمرى أُمقر وهٜم٤مك

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمًٜم٦م ذم صم٧ٌم اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ هذه وُم٠ًمختٜم٤م سم٤مخل٤مص٦م، ظم٤مص٦م

 ي٘متٍم يم٤من إطمٞم٤من سمٕمض ذم سم٠منف أجْم٤مً  صم٧ٌم وًمٙمـ وينة، يٛمٜم٦م شمًٚمٞمٛمتلم، يًٚمؿ

 ذقمل طمٙمؿ ذهٜمف ذم يتٗمتؼ ىمٌٚمٝم٤م واًمتل اًمًٜم٦م هذه قمرف وُمـ واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م قمغم

 .ٟمّم٤مً  وًمٞمس واىمت٤ٌمؾم٤مً  اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  هٙمذا اًمًٜم٦م ٟم٘مقل ذًمؽ وُمع قمٚمٞمف، ٟمص ٓ

ءً  اعمّمكم خيرج ُمتك هق؟ ُم٤م احلٙمؿ هذا  اًمّمالة، ُمـ ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقا

 أنف سمحٞم٨م اًمّمالة، ُمـ إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م خيرج أم ُمٕم٤ًم، وإظمرى إومم أب٤مًمتًٚمٞمٛم٦م

 صحٞمح٦م، صالشمف وشمٙمقن اًمّمالة، ُمـ اٟمتٝمك ىمد يٙمقن إظمرى اًمتًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ مل إذا

ٌَّؼ ىمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ويٙمقن  حتريٛمٝم٤م: »ىم٤مل طملم اًمّمالة ذم ط ٟمٌٞمف طمدي٨م ـم

 أم ُمرشملم اًمتًٚمٞمؿ هٜم٤م اًمتًٚمٞمؿ هؾ اًمتًٚمٞمؿ، حتٚمٞمٚمٝم٤م ،شاًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم،
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 واطمدة؟ ُمرة اًمتًٚمٞمؿ

 شمًٚمٞمٛمتلم، يًٚمؿ شم٤مرةً  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف وهق اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم اجلقاب

 طم٤مًمؽ يمٞمػ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: ىم٤مل اعمّمكم وم٢مذا واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م ُيًٚمِّؿ يم٤من وشم٤مرة

َّٓ  صالشمف صح٧م  .سم٤مًمًالم اًمّمالة ُمـ ظمرج ٕنف ح٤مذا: صالشمف: صح٧م ٓ؟ وا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مٟم٤مً  ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل أن اًمث٤مين احلدي٨م ًمديٜم٤م يٙمـ مل ًمق أُم٤م 

 طم٤مًمؽ، يمٞمػ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: اًم٤ًمسمؼ اًمنمقمل احلٙمؿ يٜمٕمٙمس طمٞمٜمئذٍ  اًمقاطمدة

 ؾمٚمؿ ط اًمٜمٌل أن صح وىمد أُم٤م اًمّمالة، ُمـ سمٕمد ظمرضم٧م ُم٤م ٕنؽ صالشمؽ: سمٓمٚم٧م

 سمتحريٛمٝم٤م اًمّمالة واٟمتٝم٧م اًمّمالة، ُمـ ظمرضم٧م أن وم٠من٧م واطمدة، شمًٚمٞمٛم٦م

 .وحتٚمٞمٚمٝم٤م

 يٗمج١ميمؿ ىمد يٗمج١ميمؿ أىمقل ٓ ُمثكم سم٢مُم٤مم ُم٤م يقُم٤مً  واسمتٚمٞمتؿ يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 ملَ؟ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م شمٜمتٔمروا أنتق؟ سمتًقوا ؿمق وسمٞمًٙم٧م، قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: سم٘مقًمف

 وشمًٚمٞمٛمل، وشمٙمٌػمي اٟمت٘م٤مٓيت يٌٚمٖمٙمؿ يم٤من ومٞمٛمـ هذا ؿم٤مهدٟم٤م وأن اقمتدشمؿ، هٙمذا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمٛم٧م أن٤م ُم٤م سمٕمد إٓ وينة يٛمٜم٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم سمدوره هق ي٘مؾ مل أنف طمٞم٨م

 ظمالف أنف اًمقاىمع هذا قمـ أنٌٝمٙمؿ أن قمكم ومقضم٥م اًمقاىمع، هبذا ذيمرين ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م

 أنتؿ، ومتٌدؤون ُمٜمٝم٤م ويٜمتٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم ينمع طمتك اإلُم٤مم شمٜمتٔمروا ومال اًمًٜم٦م،

 ُمٕمف، سمٕمده أنتؿ ومثٜمقا  صمٜمك إذا صمؿ قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: وم٘مقًمقا  قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: ىم٤مل إذا ٓ:

 إٟمم: »سم٘مقًمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وىمٕمده أؾمًف اًمذي اًمٕم٤مم اعمٌدأ هذا ًمٙمؿ ي١ميمد ومم٤م

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

ؾ، صمؿ ؾ صمؿ وَمّمَّ ، ريمٕمقا  وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا: »وم٘م٤مل شمٗمّمٞمالً  ًمٜم٤م وَمّمَّ  وم٤مريمٕمقا

 وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم

 وم٢مذا ٟمٕمقد ومٙمؼموا، يمؼم إذا: هق هذه سمٛم٠ًمختٜم٤م يتٕمٚمؼ ومٞمم احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد 

، إذاً  ومًٚمٛمقا  أم وم٤مٟمتٔمروا ؾمٚمؿ  اًمًالم: ىم٤مل طمٞمٜمم إُم٤مُم٤مً  أن ًمٖم٦م ٟمٗمٝمؿ ومٜمحـ ومًٚمٛمقا
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 هذا قمـ يٕمؼم أن سمٕمد اًمٕمجٛم٦م شمدظمٚمٝمؿ مل اًمذيـ إىمح٤مح اًمٕمرب أطمد وأراد قمٚمٞمٙمؿ،

: ي٘مقل اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م اٟمتٔم٤مريمؿ يٜمتٔمر وٓ اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ: ي٘مقل هؾ ؾمٛمٕمف، اًمذي

 .اإلُم٤مم ؾمٚمؿ

 ؾمٚمؿ وإذا: ٟم٘مقل ذًمؽ قمغم ،شومٙمؼموا يمؼم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ِوَزان قمغم: إذاً  

، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ وم٢مذا ومًٚمٛمقا، ، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ وإذا ومًٚمٛمقا  وإذا ومًٚمٛمقا

: ومال يًٚمؿ مل  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »اًم٤ًمسمؼ سم٤محلدي٨م آىمتداء ُمٕمٜمك هق هذا ٕنف شمًٚمٛمقا

 زم يٌدو اًمٚم٘م٤مء هذا ُمثؾ زم شمٞمن ًمٕمدم أىمقل أن وآؾمػ يٕمٜمل وُمٕمذرة، ،شسمف ًمٞم١مشمؿ

 .ؿمجقن ذو واًمٙمالم يمالم سمٞمجر واًمٙمالم اًمقاىمع، هذا ُمـ أؾمتقطمٞمٝم٤م ظمقاـمر

، ريمع وإذا ويمؼموا، يمؼم وم٢مذا: »احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف : ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 هذا يٓمٌ٘مقن اًمٜم٤مس سمٕمض أن ،شاحلٛمد ًمؽ و رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محد، عمـ اهلل ؾمٛمع

 هؾ احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: هؿ ي٘مقًمقن محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا طمرومٞم٤ًم، احلدي٨م

سم٤ًم، ًمٞمس: ٟم٘مقل صقاب؟ هذا  ضم٤مء أظمرى ُم٠ًمخ٦م ي٤ًموي وهذا ظمٓم٠م هق سمؾ صقا

 هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق ومٞمٝم٤م، يمٝمذا اًمّمحٞمح احلدي٨م

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب   ش.آُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 قمغم ُمٜمٝمؿ اقمتمداً  اإلُم٤مم، شم٠مُملم اًمًٜم٦م ُمـ يرون ٓ اح٤مًمٙمل اعمذه٥م قمٚممء سمٕمض 

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »إظمػم احلدي٨م هذا ﴾ اًمْمَّ

 ُمـ وم٠مظمذوا آُملم، وم٘مقًمقا  آُملم اإلُم٤مم وىم٤مل: ىم٤مل ُم٤م ،شآُملم: وم٘مقًمقا : »ىم٤مل ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

 .ي١مُمـ ٓ اإلُم٤مم أن احلدي٨م هذا

 واطمدة، ُم٠ًمخ٦م ذم واطمد طمدي٨م قمغم آقمتمد جيقز وٓ ذاك، يِمٌف احلدي٨م هذا 

 وم٤مٕجٛمـ، إجٛمـ سمٛم٠ًمخ٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم ومٕمٚمٜم٤م يمم مت٤مُم٤مً  إطم٤مدي٨م أـمراف مجع جي٥م وإٟمم

 ذم يمذًمؽ قم٘م٥م، قمغم رأؾم٤مً  اعمقوقع همػم اؾمتً٘مك، زي٤مدة قمغم وىمٗمٜم٤م ح٤م أنف يمٞمػ

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا: اعم٠ًمختلم ه٤مشملم

 ٓ،: اجلقاب محده؟ عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك هؾ
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 هذا ٟمٕمؿ: ىمٚمٜم٤م احلدي٨م هذا ؾمقى اعم٠ًمخ٦م هذه ذم َيِرد مل أنف ًمق: ٟم٘مقل! يمٞمػ؟ وسمغم،

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: أي اعمٕمٜمك، هق  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم شم٠مُمٞمٜم٤مً  هٜم٤مك أن سَملمَّ  آظمر طمدي٨م ضم٤مء ىمد وًمٙمـ آُملم،: ي٘مقًمقن وم٤معم٘متدون

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ ًمٚمٛم٘متديـ، سم٤مًمٜم٦ًٌم وم٘مط وًمٞمس أجْم٤مً  ًمإلُم٤مم

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »شمقوٞمح أو سمٞم٤من إمم ُيت٤مج ٓ اًمذي اًمٍميح

ـ: إذا  ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  وإذا: »إول سم٤محلدي٨م ٟمٗمٕمؾ وممذا ًمإلُم٤مم، شم٠مُملم ذم إذاً  وم٠مُمِّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل  ٟمْمؿ ،شآُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 احلديثلم سملم ٟمجٛمع أن أردٟم٤م ًمق أنف سمحٞم٨م إجي٤مسمٞم٦م سمٜمتٞمج٦م وٟمخرج اًمث٤مين، احلدي٨م إًمٞمف

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىمرأ  وإذا: إول احلدي٨م ذم ٟم٘مقل ﴾ اًمْمَّ

 ٓ يمٞمًٜم٤م، ُمـ ُمق هب٤م؟ أتٞمٜم٤م أجـ ُمـ ه٤مًمزي٤مدة ه٤مه آُملم،: وم٘مقًمقا  آُملم:: وىم٤مل ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمث٤مين ٟمٌٞمٜم٤م طمدي٨م ُمـ وإٟمم ضمٞمٌتٜم٤م، ُمـ

 وإذا: »احلدي٨م ذم ىم٤مل محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ُم٠ًمخ٦م وهٙمذا ي١مُمـ، اإلُم٤مم: إذاً  

 ي٘مقل ٓ أنف فم٤مهره هذا ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل

 ىمقًمف اًمًٜم٦م هذه إمم سم٤مإلو٤موم٦م شمدل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م وًمٙمـ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اعم٘متدي

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »قم٤مُم٦م وىم٤مقمدة قم٤مم يمٛمٌدأ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 شمٕمٚمٛمقن يمم جيٛمع يم٤من ،ط اًمٜمٌل صالة يم٤مٟم٧م ومٙمٞمػ يمذًمؽ إُمر يم٤من: إذا 

 شمٕمٚمٛمقا  وُم٤م ي١مُمٝمؿ، سمٞمٜمٝمم جيٛمع طمٞمٜمم ويم٤من واطمدة، هذه واًمتحٛمٞمد، اًمتًٛمٞمع سملم

 ش.أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »هلؿ وم٘م٤مل هبؿ، إُم٤مُمتف ُمـ إٓ ط صالشمف صٗم٦م

 وم٢مذا إُم٤مُم٤ًم، أصكم رأجتٛمقين يمم ٟمٗمٝمٛمف هؾش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »شُمرى 

داً  يمٜمتؿ إذا أُم٤م رأجتٛمقين، يمم ومّمٚمقا  إُم٤مُم٤مً  صٚمٞم٧م  شمّمٚمقا  ومال ُم٘متديـ يمٜمتؿ أو أومرا

 يم٤من إذا: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  يمذًمؽ، إُمر يم٤من إذا اًمٙمالم، هذا يٗمٝمؿ أطمد ُم٤م صاليت،

 يمؾ ومٕمغم سمٞمٜمٝمم جيٛمع احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل

 ٟمجٛمع يمذًمؽ اًمث٤مين، ًمٚمحدي٨م اإلُم٤مم: ُمع اًمت٠مُملم سملم مجٕمٜم٤م يمم سمٞمٜمٝمم، جيٛمع أن ُمّمؾٍ 
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 ذم وهق ،ط ومٕمٚمف ُمـ: إول احلدي٨م احلديثلم، هلذيـ واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم

 ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب قمـ اًمّمحٞمحلم

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مل اؾمت٘م٤مم وم٢مذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع

 وي٘متٍم اًمتًٛمٞمع، سمًٜم٦م ُيـِخؾ وُمـ ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمث٤مين احلدي٨م 

 أن أرضمق ٟم٘مٓم٦م وهذه اًمتحٛمٞمد، وهل أٓ أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع اًمتحٛمٞمد ؾمٜم٦م قمغم

 ؾمٜم٦م: واًمتًٛمٞمع اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ وآقمتدال آٟمت٘م٤مل ؾمٜم٦م: اًمتحٛمٞمد هل٤م، شمٜمتٌٝمقا 

 ؾمٛمع ي٘مقل رايمع وهق اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع وهق اعمّمكم ي٘مقًمف اًمتحٛمٞمد اًم٘مٞم٤مم،

 يٙم٤مد ٓ يٗمٕمٚمقن؟ ُم٤مذا اًمٞمقم اًمٜم٤مس احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل اؾمت٘م٤مم محده، عمـ اهلل

 ًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقًمقن وهؿ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مئالً  اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع اإلُم٤مم

 اًمتحٛمٞمد ورد ٟم٘مٚمقا  قمٗمقاً  ُمٙم٤من، إمم اًمتحٛمٞمد ورد ومٜم٘مٚمقا  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م أو احلٛمد،

 أثٜم٤مء ذم حمٚمفش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اًمتًٛمٞمع ظمٚمط، وهذا اًمتًٛمٞمع، ورد ُمٙم٤من إمم

 ُمـ رأؾمف ومػمومع مت٤مُم٤مً  اًمرؾمقل يت٤مسمع أن أطمدهؿ أراد ومٚمق اًمريمقع، ُمـ اًمرأس رومع

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ؿمٞمئ٤ًم، يٗمٕمؾ ٓ واىمٗم٤مً  ي٘مػ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مئالً  اًمريمقع

 اًمذي اعمقوع ذم ُمٜمٝمم يمالً  وٟمْمع واًمتحٛمٞمد، اًمتًٛمٞمع سملم ٟمجٛمع أن جي٥م: وم٢مذاً  

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ٟم٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمٜم٤م ٟمرومع طمٞمٜمم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووٕمف

ءٌ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىمٞم٤مم وٟمحـ محده،  .ُمٜمٗمرداً  أو ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقا

 ( 22: 74: 16/   740/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقم لركقع اإلمام ركقع مساواة

 وم٠مىمٞمٛمقا  صٚمٞمتؿ إذا: » ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل إؿمٕمري، ُمقؾمك أيب قمـ

 وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب همػم: »ىم٤مل وإذ ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا أطمديمؿ، ًمٞم١مُمٙمؿ صمؿ صٗمقومٙمؿ،

، ومٙمؼموا وريمع، يمؼم وم٢مذا اهلل، جيٌٙمؿ آُملم،: وم٘مقًمقا ش اًمْم٤مًملم  اإلُم٤مم وم٢من واريمٕمقا

 ىم٤مل وإذا: »ىم٤ملش سمتٚمؽ ومتٚمؽ:  »ط اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ىمٌٚمٙمؿ، ويرومع ىمٌٚمٙمؿ يريمع
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 .ُمًٚمؿ رواهش. ًمٙمؿ اهلل يًٛمع احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 ؾمٌ٘مٙمؿ اًمتل اًمٚمحٔم٦م ان ُمٕمٜم٤مه: اًمٜمقوي ىم٤ملش: سمتٚمؽ ومتٚمؽ» ذح ذم إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ومتٚمؽ حلٔم٦م، رومٕمف سمٕمد اًمريمقع ذم سمت٠مظمػميمؿ شمٜمجؼم اًمريمقع إمم شم٘مدُمف ذم اإلُم٤مم هب٤م

 .ُمرىم٤مة أـه، ريمققمف، يم٘مدر ريمققمٙمؿ ىمدر وص٤مر اًمٚمحٔم٦م، سمتٚمؽ اًمٚمحٔم٦م

 (1/064 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 

 بلكف اإلمام متابعة بقجقب الشقخ ققل عذ إصؽال إيراد

 ذلؽ يطبؼ ٓ كػسف هق

 رأجٙمؿ مجٞمٕم٤مً  ًمٜم٤م ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم، اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب ىمقًمف ُمع إًم٤ٌمين اًمِمٞمخ: ىم٤مل اًمٜم٤مس، سمٕمض هٜم٤مك ًمٙمـ اعم٠ًمخ٦م ذم

 ُمـ اًم٘مٞم٤مم سمٕمد ي٘مٌض ٓ هق ،شاًمّمالة ذم يديف شمرك» اًمّمالة ذم ؾمدل إذا طمتك اإلُم٤مم

 ومم اعم٠ًمخ٦م ـمّرد ًمق اإلُم٤مم يت٤مسمع اعمٗمروض ومٙم٤من ي٘مٌض، اًمذي ظمٚمػ اًمث٤مين اًمريمقع

 .أن٘مؾ أن٤م شم٠مظمذين ٓ يٕمٜمل رأجٙمؿ؟

 إذا -ُمثالً – أن٤م: ذًمؽ قمغم وضمقايب يمثػمون، ٟم٤مس ىمٌٚمؽ ىم٤مًمف ىمد هذا ٓ، ٓ، اًمِمٞمخ:

 قمٜمدهؿ وم٘مف ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء وراء صٚمٞم٧م إذا ًمٙمـ أىمٌض سم٤مز اسمـ -ُمثالً – وراء صٚمٞم٧م

 .اًمًٜم٦م وم٠مختزم ًمدهيؿ ُمذه٥م وٓ

ٟمٜم٤م يٕمرومف اإلُم٤مم اشم٤ٌمع سمقضمقب هذا وىمقزم   اًم٘مقل هذا أن ًمٜم٤م، اعمالزُمقن إظمقا

 ٓ طمٞمٜمم -ُمثالً – احلٜمٗمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م جي٥م: ُمثالً  أىمقل وأن٤م قمٜمدي، إـمالىمف قمغم ًمٞمس

ٚمَّؿ إُم٤مم ي٘مٚمد ٕنف يديف، يرومع ًَ  هذا إمم يم٤من أن ُمٜمذ اعمًٚمٛملم مج٤مهػم ًمدى سم٢مُم٤مُمتف ُم

 قمٚمٞمف احلج٦م أىمٛمٜم٤م ىمد أنٜم٤م ًمٜم٤م وشمٌلّم  اإلُم٤مم هلذا اًمًٜم٦ّم سمٞم٤من ًمٜم٤م شمٞمن ُم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م اًمزُم٤من،

 .ًمف ُمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م ومال اًمًٜم٦ّم قمغم اًمت٘مٚمٞمد إيث٤مر قمغم أسَّ  صمؿ

 ومٜمحـ أجدهيؿ يرومٕمقن وٓ ُيَّمٚم قن -ُمثالً – اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض: ٟم٘مقل ويمذًمؽ
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 وراء صٚمٞم٧م ًمق أنٜمل -ًمٚمٛمقوقع ومٝمٛمل ذم- اعمت٤مسمٕم٦م ُمٜم٤مط ٕن اإلُم٤مم: هذا ٟمخ٤مًمػ

ر وم٠من٤م طمٜمٞمٗم٦م أيب ر ويمذًمؽ ومٕمٚمف، وم٠مومٕمؾ واضمتٝم٤مده رأجف ُأىمدِّ  يتٌع ٕنف َيتٌَّٕمف َُمـ ُأىمدِّ

: اًمث٤مين اعمث٤مل ذم هق يمم ًمٚمٜم٤مس، ُم٤ًميرة ضمٝمالً  يمًالً  إُم٤مُمف ظم٤مًمػ ُمـ أُم٤م إُم٤مُم٤ًم،

 وخي٤مًمػ أوًٓ، اًمًٜم٦ّم خي٤مًمػ ٕنف ح٤مذا؟ يدي أرومع وم٠من٤م يده، يرومع ٓ اعمذه٥م، ؿم٤مومٕمل

 اىمتدي٧م إذا وم٠من٤م ذًمؽ، ُمـ اًمٕمٙمس قمغم احلٜمٗمل ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم واعم٠ًمخ٦م صم٤مٟمٞم٤ًم، إُم٤مُمف

 قمغم: أي ُمذهٌف، قمغم سمٜم٤مء يديف يرومع ٓ وأضمده وسمٞمٜمف، سمٞمٜمل ُمٜم٤مىمِم٦م وٓ أقمرومف ٓ سم٢مُم٤مم

 اإلُم٤مم شمٚمٛمٞمذ أو اإلُم٤مم، وراء صٚمٞم٧م -طمٞمٜمئذ– قمٜمدي ومرق ومال إلُم٤مُمف، اشّم٤ٌمقمف

 .اعمذه٥م ذاك قمغم اًمٞمقم هق شمٚمٛمٞمذ آظمر إمم أو ُم٤ٌمذة،

 وإٟمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب سم٢مـمالق ٟم٘مقل ٓ أنٜم٤م هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ اًمِم٤مهد

 أُم٤م اًم٘م٤مقمدة، أقمٛمؾ طمٞمٜمئذ وم٠من٤م اضمتٝم٤مده ًمف رأجف ًمف إُم٤مم وراء اىمتدي٧م وم٢مذا شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م

 أفمؾ وم٠من٤م قمٜمٝم٤م ظمرج ىمد أنف ًمٚم٘م٤مقمدة ومٝمؿ ُمـ قمٜمدي ومٞمم وضمدشمف سم٢مٟم٤ًمن اىمتدي٧م إذا

 اإلـمالق ًمذًمؽ شم٘مٞمٞمداً  اًمتٗمّمٞمؾ هذا ذم ًمٕمؾ. ظمٓمئف قمغم هق أت٤مسمٕمف وٓ ًمٚمًٜم٦م ُمت٤مسمٕم٤مً 

 .اإلؿمٙم٤مل ورد أؾم٤مؾمف قمغم اًمذي

 شمرك يٕمٜمك اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا يٕمٜمك ًمٚمًدل، سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمَخٜم٤م ًمٙمـ اًم٤ًمئؾ:

ٗمقا  اح٤مًمٙمٞم٦م قمٚممء وسمٕمديـ اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ اًمقىمقف، ذم اًمٞمديـ  اسمـ رواي٦م وٕمَّ

 .اًم٘مٞم٤مم طم٤مل ذم اًمٞمديـ شمرك ذم ُم٤مًمؽ اإلُم٤مم قمـ اًم٘م٤مؾمؿ

 قمٚممء أيم٤مسمر واؾمتٜمٙمره اعمذه٥م، إُم٤مم قمـ دًمٞمؾ ًمف ًمٞمس -يٕمٜمل– اًم٘مقل هذا: إذا 

 . اح٤مًمٙمٞم٦م

 .اعمقوقع قمـ ضم٤مٟمٌٞم٦م ُم٤ًمًم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 ٓ ومٝمذا يديف، وشمرك ُم٤مًمٙمل أنف يزقمؿ إُم٤مم ظمٚمػ أن٤م صٚمٞم٧م ًمق يٕمٜمل ٓ، اًم٤ًمئؾ:

  يدّي؟ اشمرك ظمٚمٗمف؟ أومٕمؾ وممذا اشمٌع، ؾُمٜم٦َّم وٓ ىمٚمد إُم٤مُم٤مً 

 ًمٞمس ُمثالً  اعم٠ًمخ٦م يٙمقن ح٤م ًمٙمـ هٙمذا رأجؽ يٙمقن ح٤م شم٘مٌض أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:

 . آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه يمم شمٗمّمٞمؾ ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م اًمٞمديـ رومع ذم ُمثالً  ضسمٜم٤م يمم يمذًمؽ
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 اخلامسة إىل قام إذا اإلمام بؿتابعة الؼقل عذ إيراد

– ُمًٕمقد اسمـ سمحدي٨م اؾمتدًٓمٙمؿ ذم يٕمٜمك اخل٤مُم٦ًم، إمم اإلُم٤مم ىمٞم٤مم اًم٤ًمئؾ:

ٌَّحقا  ُم٤م -قمٜمٝمؿ اهلل ريض- اًمّمح٤مسم٦م -يٕمٜمك  يٙمقن ىمد: يٕمٜمل اًمرؾمقل، ٟمٌٝمقا  ُم٤م ؾم

 وهٙمذا مخ٤مؾمٞم٦م إمم اًمرسم٤مقمٞم٦م اًمّمالة سمتٖمػم   -يٕمٜمل– اًمقطمل ٟمزل يٙمقن شمنميع، وىم٧م

 .اٟمتٝمك اًمتنميع أن ًمٙمـ ٟمص، قمٜمٝم٤م  ورد إذا إظمرى اًمّمالة

 ومرق هٜم٤مك سم٠من َيْٕمَٚمؿ ط اًمٜمٌل يم٤من ًمق أظمل، ي٤م قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ هذا اًمِمٞمخ:

ٌَلمَّ  اًمتنميع سمٕمد وسَملْم  اًمتنميع، مت٤مم ىمٌؾ وىمع هق ُم٤م سَملْمَ  احلٙمؿ هذا ذم سملمِّ  : ذًمؽ ًَم

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿
ًِ : ُم٤مًمؽ سمـ أنس طمدي٨م سمٞمَّٜم٤م: واًمث٤مٟمٞم٦م واطمدة، هذه ،[63:ُمريؿ﴾ ]َٟم

 ش...  سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم»

 اًمّمالة أن ذم إصؾ اًمريمـ، إؾم٘م٤مط ـمٞم٥م ريمٜم٤ًم، أؾم٘مط اعمت٤مسمٕم٦م ًمتح٘مٞمؼ وم٘مٚمٜم٤م

 .سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة هذه سم٤مـمٚم٦م، اًمريمـ ُمٜمٝم٤م ؾم٘مط اًمتل

 اًمذي ومم سم٤مـمٚم٦م، صالة ومٝمذه اعمنموقم٦م اًمّمالة قمغم ريمٕم٦م يزيد اًمذي ىمٚمٜم٤م يمذًمؽ 

 صحٞمح٦م هٜم٤م اًمّمالة جيٕمؾ اًمذي هذا ريمـ؟ ؾم٘مقط ُمع صحٞمح٦م هٜم٤مك اًمّمالة ضمٕمؾ

 ُم٤م: إذاً  هذا؟ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اًمّمالة يٌٓمؾ ًمريمـ واًمزي٤مدة اًمٜم٘مص ُمـ ويمؾ ريمـ زي٤مدة ُمع

 اجلقاب؟ ًمؽ ووح أن، اعمٝمؿ ُم٣م، ومٞمم ُمٝمؿ ُمش وهق وقمٞمتف

 .ووح ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:





 اإلمام مسابكة خطأ

 بالتأمني
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 التلمني دم اإلمام يرشع أن بعد يؽقن ادلمقمني تلمني

 ،شاًمْم٤مًملم وٓ قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب همػم: »اإلُم٤مم ىمرأ  إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

، اإلُم٤مم وم٠مُمـ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ دقم٤مئف، قمغم شم١مُمـ اعمالئٙم٦م وم٢من  وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 أظمؼمٟم٤م اًمٜم٤مىمد قمٛمرو طمدصمٜم٤مش: 1328/  3» يٕمغم أبق أظمرضمف[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

. ومذيمره: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل هريرة أيب قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اًمزهري قمـ ؾمٗمٞم٤من

 اًمٜم٤مىمد سمٙمػم سمـ حمٛمد اسمـ هق وقمٛمرو اًمِمٞمخلم، ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م

  وهمػممه٤م، أظمرضم٤مه وىمد. وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من سمف اطمت٩م طم٤مومظ، صم٘م٦م اًمٌٖمدادي، قمثمن أبق

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »سمٚمٗمظش 433ش »اإلرواء» ذم خمرج وهق ..ش واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

ش: اًمْم٤مًملم وٓ» سمٕمد ىمقًمف وهل اًمزي٤مدة، ُمـ ومٞمف ح٤م اًمؽممج٦م سمٚمٗمظ أظمرضمتف وإٟمم. إًمخ

 ظمتٛمف سمٕمد ي١مُمـ اإلُم٤مم أن: إول: اصمٜملم سم٠مُمريـ سُي٦م وم٢مهن٤م ،شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم وم٠مُمـ»

 شمٗمًػم ذم ىمٞمؾ وىمد. اًمت٠مُملم ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد ي١مُمـ اح٠مُمقم أن: وأظمر اًمٗم٤محت٦م،

 أن ُمٜمٝم٤م  ،ش019 - 018/  0»ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذيمره٤م يمثػمة أىمقال اًمِمٞمخلم رواي٦م

 مل وإن ٟمجدا، سمٚمغ إذا أنجد: ي٘م٤مل يمم اًمت٠مُملم، ُمقوع سمٚمغ أُمـ، إذا: ىمقًمف ُمٕمٜمك

 ُم٤مز، وهذا: »اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ وىم٤ملش. وذقم٤م ًمٖم٦م سمٕمٞمد هذا: »اًمٕمريب اسمـ ىم٤مل. يٌٚمٖمٝم٤م

 ًمف اؾمتدًمقا : »احل٤مومظ ىم٤ملش. قمدُمف وم٤مٕصؾ وإٓ سمف، قمٛمؾ يرضمحف دًمٞمؾ وضمد وم٢من

: وم٘مقًمقا  ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: سمٚمٗمظ هريرة أيب قمـ ص٤مًمح أيب سمرواي٦م

 ش.اعمج٤مز قمغم أُمـ إذا: ىمقًمف محؾ ي٘متيض اًمروايتلم سملم وم٤مجلٛمع: ىم٤مًمقا   ،ش آُملم»

ئد ي١مظمذ أن وهل أظمرى، سمٓمري٘م٦م اجلٛمع يٛمٙمـ: وأىمقل  ومٞمْمؿ اًمروايتلم ُمـ سم٤مًمزا

 إمم اًمزي٤مدة ومتْمؿ ،شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ؾمٕمٞمد رواي٦م ذم ىمقًمف وهق إظمرى، إمم

 آُملم، ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »هٙمذا احلدي٨م ومٞمّمػم ص٤مًمح أيب رواي٦م

 أنف: إول. ًمقضمقه وذًمؽ اعمذيمقر، اجلٛمع ُمـ أومم اجلٛمع وهذاش. آُملم وم٘مقًمقا 
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 ُمـ احلديثٞم٦م ًمٚم٘مقاقمد ُمقاومؼ أنف: اًمث٤مين. سمذًمؽ اًمٍمُي٦م هذه، يٕمغم أيب ًمرواي٦م ُمٓم٤مسمؼ

 أؿم٤مر اًمذي إصؾ خم٤مًمٗم٦م قمـ يٖمٜمٞمٜم٤م أنف: اًمث٤مًم٨م. اًمث٘م٦م ُمـ سم٤مًمزي٤مدة إظمذ وضمقب

 عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »ط ىمقًمف وزن قمغم أنف: اًمراسمع. اًمٕمٞمد دىمٞمؼ اسمـ إًمٞمف

 شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف احلٛمد، ًمؽ رسمٜم٤م مهللا: وم٘مقًمقا  محده،

 ذم خمرج وهق. أجْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمفش. ذٟمٌف ُمـ

 سمٕمد اًمتحٛمٞمد ي٘مقل اعم٘متدي أن ذم ٟمص هذا أن ومٙممش. 793ش » داود أيب صحٞمح»

، أُمـ إذا ومٛمثٚمف اإلُم٤مم، شمًٛمٞمع  شم٠مُملم سمٕمد اعم٘متدي شم٠مُملم أن قمغم ٟمص ومٝمق وم٠مُمٜمقا

: ط ىمقًمف ُمثؾ ُمـ اعمًتٗم٤مد سم٤مإلُم٤مم آىمتداء ًمٜمٔم٤مم اعمقاومؼ هق أنف: اخل٤مُمس. اإلُم٤مم

 ريمع وإذا[ يٙمؼم طمتك شمٙمؼموا وٓ] يمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم»

 اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف. احلدي٨م:...ش وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا 

 اًم٤ًمسمؼ اعمّمدر ذم خمرج وهق وهمػممه٤م، هريرة وأيب قم٤مئِم٦م طمدي٨م ُمـ وهمػممه٤م

 آئتمم ُم٘مت٣م ُمـ أن احلدي٨م دل ومٙمم. داود ٕيب واًمزي٤مدة  ،ش618 و 613»

. سم٤مًمت٠مُملم ُم٘م٤مرٟمتف قمدم ذًمؽ ومٛمـ ُمٕمف، ذيمر وُم٤م سم٤مًمتٙمٌػم، ُم٘م٤مرٟمتف قمدم سم٤مإلُم٤مم

 قمٜمد ُم٤م هم٤مي٦م إذ ُمٗم٘مقد، وهق سيح، دًمٞمؾ إمم ُيت٤مج اًمٜمٔم٤مم هذا ُمـ اًمت٠مُملم وإظمراج

 أنف اًمّمحٞمح سمؾ  ذًمؽ، ذم سُي٤م وًمٞمس اعمت٘مدم، ص٤مًمح أيب طمدي٨م هق إٟمم اعمخ٤مًمٗملم

 أن: اًم٤ًمدس. أقماله اعمذيمقر يٕمغم أيب ًمٗمظ قمغم ٓؾمٞمم هذه ؾمٕمٞمد رواي٦م قمغم حمٛمقل

 خم٤مًمٗم٦م ذم وىمٕمقا  وإٓ اعم١ممتلم، ُمـ ظم٤مص٦م وقمٜم٤مي٦م دىم٦م إمم حتت٤مج سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٘م٤مرٟم٦م

 ذم راىمٌتٝمؿ وم٘مد اعمّمٚملم، مج٤مهػم سمف اسمتكم مم٤م وهذا سم٤مًمت٠مُملم، ُم٤ًمسم٘متف وهل سُي٦م

: ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم يٜمتف وح٤م اًمت٠مُملم، إمم ي٤ٌمدرون ومقضمدَتؿ ـمٗمتٝم٤م، اًمتل اًمٌالد مجٞمع

 إًمٞمف يؽماد ُم٤م سم٘مدر ويًٙم٧م طمريم٤مت، ؾم٧م يٛمده٤م يم٤من إذا ٓؾمٞمم ،شاًمْم٤مًملم وٓ»

 ي٘متيض اًمذريٕم٦م ؾمد سم٤مب أن خيٗمك وٓ! شم٠مُمٞمٜمٝمؿ سمٕمد شم٠مُمٞمٜمف ومٞم٘مع آُملم: ي٘مقل صمؿ ٟمٗمًف،

. اعمت٘مدُم٦م اًمقضمقه قمٚمٞمف دًم٧م ُم٤م وهذا اعم٤ًمسم٘م٦م، ظمِمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ُمنموقمٞم٦م قمدم شمرضمٞمح

 وم٢من ذًمؽ، ييٟم٤م ومال ىمٚم٦م، سمف اًم٘م٤مئٚمقن يم٤من وإن شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب وهق

 اًمتٛمًؽ اىمتْم٤مه ُم٤م ذًمؽ. اًمرضم٤مل شمٕمرف احلؼ وم٤مقمرف سم٤مًمرضم٤مل، يٕمرف ٓ احلؼ

 صمؿ. اًمزُمـ ُمـ ُمدة سمف وأذيمر سمف أقمٛمؾ يمٜم٧م ُم٤م وهق وآقمت٤ٌمر، اًمٜمٔمر سمٕمد سم٤مٕصؾ
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 سمـ عمروان ي١مذن يم٤من هريرة أب٤م أن راومع أيب قمـش 79/  0» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمف ُم٤م رأج٧م

 ىم٤مل إذا ويم٤من اًمّمػ، دظمؾ أنف يٕمٚمؿ طمتكش اًمْم٤مًملم» سمـ يًٌ٘مف ٓ أن وم٤مؿمؽمط احلٙمؿ،

 شم٠مُملم واومؼ إذا: وىم٤مل صقشمف، هب٤م يٛمد ،شآُملم: »هريرة أبق ىم٤ملش اًمْم٤مًملم وٓ: »ُمروان

 أب٤م أن ذم سيح ومٝمذا: ىمٚم٧م. صحٞمح وؾمٜمده. هلؿ همٗمر اًمًمء أهؾ إرض أهؾ

 اعم٘مرر ُمـ يم٤من وح٤مش. اًمْم٤مًملم وٓ: »اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد ي١مُمـ يم٤من قمٜمف اهلل ريض هريرة

 شمٗمًػما  هذا هريرة أيب قمٛمؾ اقمتؼمت وم٘مد همػمه، ُمـ سمٛمرويف أقمٚمؿ احلدي٨م راوي أن

 ُمقوع سمٚمغ إذا: أي ،..شوم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا» ُمٕمٜمك أن وُمٌٞمٜم٤م اًمؽممج٦م، حلدي٨م

 آقمتمد ُمـ ومالسمد اًمٕمريب، اسمـ اؾمتٌٕمده يم٤من وإن وهق احل٤مومظ، قمـ شم٘مدم يمم اًمت٠مُملم

 وٓ اًمًٜم٦م، هلذه يٜمتٌٝمقا  سم٠من اعمّمٚملم مج٤مهػم شمٜمٌٞمف أيمرر وم٢مين وقمٚمٞمف. إثر هلذا قمٚمٞمف

 ؾمٛمٕمقا  إذا طمتك يؽميثقا  أن قمٚمٞمٝمؿ سمؾ سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم أضمٚمٝم٤م ُمـ ي٘مٕمقا 

 إٟمف يم٤من طمٞمثم احلؼ ٓشم٤ٌمع يقوم٘مٜم٤م أن ٟم٠ًمل شمٕم٤ممم واهلل. ُمٕمف ىم٤مًمقه٤مش  آُملم» سم٠مخػ ٟمٓم٘مف

 مم٤م وذًمؽ  ،شآُملم» سمـ اعم١ممتلم ضمٝمر وهل أظمرى وم٤مئدة إثر هذا وذم. ُمٞم٥م ؾمٛمٞمع

 ٕيب وطمدي٨م اًمزسمػم، اسمـ قمـ صحٞمح آظمر ٕثر عمٓم٤مسم٘متف أظمر اًمٙمت٤مب ذم إًمٞمف ُمٚم٧م

 .ومراضمٕمفش 976» هٜم٤مك إؾمٜم٤مده قمغم شمٙمٚمٛم٧م ُمرومقع هريرة

 (.81-78/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بآمني لإلمام ادلمقمني مسابؼة خطل

ر أن واضمٌل ُمـ أرى ٟمٜمٍمف، أن ىمٌؾ اًمِمٞمخ: ٟمٜم٤م ُأذيمِّ  ي٘مع سمخٓم٠م اعمّمٚملم إظمقا

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن ًمٕمٚمٙمؿ سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م وهق مج٤مهػمهؿ، ومٞمف

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ي٘مقل  شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ

 ذه٧ٌم اًمٗمّمحك اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أن وًمق قمرب، هلل واحلٛمد وأنتؿ احلدي٨م وهذا

 ومٓمري٦م، سم٘مٞم٦م ذم هٜم٤مك يزال ٓ ًمٙمـ اًمٞمقم، اًمٕمرب اًمٜم٤مس ٕيمثر سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمري٤مح أدراج
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ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »آٟمٗم٤مً  اعمذيمقر اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ٟمٗم٘مف يمٕمرب ومٙمٚمٜم٤م  أطمد ٓش وم٠مُمِّ

 سمآُملم سمدأ إذا» يٗمٝمؿ ُم٤م أىمؾ يٗمٝمؿ وإٟمم سمآُملم، وم٤ًمسم٘مقه اإلُم٤مم أُمـ إذا أنف يٗمٝمؿ

 ش.سمآُملم أنتؿ وم٤مسمدؤوا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اًمٞمقم ي٘مع اًمذي  ﴾ اًمْمَّ

ف ي٠مظمذ مل وهق ،شسمآُملم» ظمٚمٗمف ُمـ اعمًجد يْم٩م إٓ ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ًَ  يٗمّمؾ طمتك سمٕمد َٟمَٗم

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ سملم  آي٦م آظمر شمٜمتٝمل اًمٗم٤محت٦م ذقم٤مً  ٕنف :شآُملم: »ىمقًمف وسملم [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ سمـ ُمٜمٝم٤م  قمٚمٞمف- اًمرؾمقل إن: شم٘مقل اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م وإذا ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 وٓ سمٜمََٗمًلم وٓ واطمد، سمٜمََٗمس اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ٓ يٕمٜمل آي٦م، آي٦م اًم٘مرآن ي٘مرأ  يم٤من -اًمًالم

 .ٟمزًم٧م يمم آي٦م آي٦م وإٟمم سمثالصم٦م،

  احْلَْٛمدُ ﴿
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ *  اًْمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ  .آظمره إمم.. [4-0:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمرَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: سم٘مقل وسم٤مًمت٤مزم  .اًمًقرة اٟمتٝم٧م.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمثالً  ي٘مقل أن ًمإلُم٤مم جيقز ٓ هٜم٤م: إذاً   ٕنف آُملم:.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ش ومآُملم» سمآج٦م، سمآج٦م ًمٞمس ُم٤م شمّمؾ أن أومم سم٤مب ومٛمـ سمآج٦م، أي٦م شمّمؾ أن اًمًٜم٦م ظمالف

 .اؾمتج٥م مهللا: وُمٕمٜم٤مه٤م دقم٤مئٞم٦م، مجٚم٦م هل إٟمم آي٦م، ًمٞم٧ًم

  احْلَْٛمدُ ﴿: شم٘مقل أن اًمًٜم٦م ظمالف يم٤من وم٢مذا
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
ـِ *  اًْمَٕم٤معَم مْحَ طِمٞمؿِ  اًمرَّ ﴾ اًمرَّ

 آظمر شمٙمقن أن وأومم وم٠مومم طِمَدة، قمغم آي٦م يمؾ وإٟمم سمٕمض، ُمع شمنده٤م: أي [4-0:اًمٗم٤محت٦م]

 هذه ٓزم يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اإلُم٤مم: وم٢مذاً  اًمت٠مُملم، ُمـ سمٕمده٤م قمم ُمٗمّمقًم٦م اًمٗم٤محت٦م ذم آي٦م

: ؾمٞم٘مقل اإلُم٤مم شمّمٚمقهن٤م، ضمٝمري٦م صالة يمؾ ذم أنتؿ اًمّم٤مسمريـ ُمـ شمٙمقٟمقا  أن اعمٕم٤مين

٤مًمِّلمَ  َوٓ»  أو اًمتجقيد، قمٚمؿ ذم هق يمم طمريم٤مت ؾم٧م اعمد يٛمد أن إُم٤م ،[7:اًمٗم٤محت٦م]شاًمْمَّ

 اًمْم٤مًملم، وٓ أو اًمْم٤مًملم، وٓ ي٘مقهل٤م أن وم٢مُم٤م إىمقال، سمٕمض ذم طمريمتلم إىمؾ قمغم

 .طمريم٤مت سم٧ًم اًمْم٤مًملم وٓ أو

 طمٞمٜمم وسمخ٤مص٦م ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة شمًٛمٕمقن قمٜمدُم٤م أنٗم٤مؾمٙمؿ ظمذوا أنتؿ: إذاً 

 شمؽميمقا  ٓ سمآُملم، شمٌدؤوا أنتؿ -طمٞمٜمئذ- سمآُملم، سمدأ شمًٛمٕمقٟمف قمٜمدُم٤م سمٜمٝم٤ميتٝم٤م، ي٠ميت
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 اًمٜم٤مس، ُمثؾ َٟمَٗم٤ًمً  ي٠مظمذ شمؽميمقٟمف أنٙمؿ ومْمالً  اًمٜم٤مس، ُمثؾ آُملم يٙمٛمؾ اإلُم٤مم

ن ومٞمف ظمٓم١مه وهذا ظمٓم٠م هذا سمآُملم، شمًٌ٘مقه ذًمؽ يمؾ ُمـ وم٤ٌمًمٕمٙمس  ٕن يمٌػم: ظمنا

ٚمقا  أؾم٤ٌمب هلؿ َينَّ  أنف اعم١مُمٜملم، قم٤ٌمده قمغم ومْمٚمف ُمـ اًمٕم٤معملم رب  ُمٖمٗمرة هب٤م ُيـَحّمِّ

 ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ، ومل يروم٨م ومل طم٩م ُمـ: »ط اًمرؾمقل ىمقل أن يٕمٜمل اهلل،

 ش.أُمف وًمدشمف يمٞمقم

 .آظمره إمم.. أُمقال أنٗمؼ ويمؿ هذا، شمٕم٥م يمؿ

ـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل هٜم٤م ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ » اعمٙم٥ًم؟ هق ُم٤م..ش اعمالئٙم٦م شم٠مُملم

، ؾم٥ٌم وأُمث٤مًمف، احلدي٨م هذا ُمـ أتٕمج٥م أن٤م! اهلل ؾمٌح٤من  ذًمؽ وُمع ُمٞمنَّ

 ي٠متقا  اًمذيـ اجلٝمٚم٦م وظم٤مص٦م قمجٞم٦ٌم، قمٛمرة يٕمٛمٚمقا  سم٤مًمًٜم٦م يريمدوا قمٜمف، هم٤مومٚملم اًمٜم٤مس

 يً٘مط يٕمٜمل وراسمٕم٦م، صم٤مًمث٦م وسمٚمٖمٜمل صم٤مٟمٞم٦م، قمٛمرة يٕمٛمٚمقا  قم٤مئِم٦م ُمًجد يٓمٚمٕمقا  سمٕمٛمرة،

٦ٌَمٌ  قَم٤مُِمَٚم٦مٌ ﴿.. طم٘مٝمؿ ذم  .[3-4:اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ﴾طَم٤مُِمٞم٦َمً  َٟم٤مًرا شَمّْمغَم *  َٟم٤مِص

 ىمقل واؾمٛمٕمقا  أنٗم٤مؾمٙمؿ، اوٌٓمقا  وم٘مط هٜم٤م سمٞمٜمم هذا، اًمًٕمل ُمـ وم٤مئدة هٜم٤مك ًمٞمس

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم  ..آُملم: ُمٕمف ىمقًمقا  آُملم، سمٜمٓمؼ يٌدأ أن وسمٛمجرد.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ُمر هق يمؿ ، ٕا ضمر ووراءه ُُمٞمَنَّ يمؼم، ٕا  .وهمٗمٚمتٝمؿ ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم اعمًٚمٛمقن ظمنه ٕا

 ( 22: 29: 33/   177/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة خطل

ر أن أريد :اًمِمٞمخ  سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م هل: إومم اًم٘مْمٞم٦م سم٘مْمٞمتلم، ُأَذيمِّ

 .ظمٓم٠م وهذا

 .اًمٗم٤محت٦م ظم٤مص٦م وسمّمقرة آي٦م، آي٦مً  اًم٘مران ي٘مرأ  أن: اًمًٜم٦م ُمـ اإلُم٤مم أن شمٕمٚمٛمقن أنتؿ 
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 .أي٦م وم٤مٟمتٝم٧مش اًمْم٤مًملم وٓ» اًمٗم٤محت٦م ذم آي٦م آظمر أن شمٕمٚمٛمقن -أجْم٤م- ويمم 

 ي٠مظمذ أن ُمـ سمد ٓ اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ  اًمذي اإلُم٤مم هذا سم٠من ُمٕمل شمتّمقرون أنٙمؿ سمد ٓ 

٤م ًً  سمذًمؽ، ًمف شمًٛمحقن ٓ أنٙمؿ ي٘مع وم٤مًمذي اًمٗم٤محت٦م، سمٕمد اًم٘مراءة ًمٞمًت٠منػ ؿمديدًا، َٟمَٗم

 .فمٚمؿ وهذا

 إذا: »ىم٤مل طمٞم٨م  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل حلدي٨م خم٤مًمٗم٦م أنف اًمٔمٚمؿ هذا ُمـ وأيمثر 

ٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ ش آُملم» ي٘مقل أن ًمٞمًتٓمٞمع يتٜمٗمس سم٠من ًمف شمًٛمحقن ٓ يمٜمتؿ وم٢مذاش وم٠مُمِّ

 وإن ؿم٤مئع، ظمٓم٠م هذا ؟شآُملم» هق ي٘مقل أن سمٕمدش آُملم» شم٘مقًمقا  أن يٛمٙمٜمٙمؿ ومٙمٞمػ

 وسم٤مشم٤ٌمع سم٤مًمًٜم٦م هيتٛمقن ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس مج٤مهػم سملم ؿم٤مئٕم٤م يٙمقن أن ُمًت٤ًمهم٤مً  يم٤من

 وؿم٤مئٕم٤م ؾم٤مري٤م اخلٓم٠م هذا يٙمقن أن أبًدا ُمًت٤ًمهم٤مً  ومٚمٞمس  اًمًالم، قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أواُمر

 .اًمًٜم٦م أهؾ سملم

ُم٤مً  وًمذًمؽ   ؾمٛمٕمتٛمقه إذا أنٙمؿ سم٤مجلٝمري٦م اإلُم٤مم وراء اىمتديتؿ إذا قمٚمٞمٙمؿ ومٚمزا

 ُم٤م سمٕمدُ  هق ٕنف سمآُملم، سم٤مًمٜمٓمؼ شمتنقمقا  ٓ َأنٗم٤مؾَمٙمؿ، وم٤مطمًٌقا ش اًمْم٤مًملم وٓ» ي٘مقل

: إومم اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚمتلم، أنٗم٤مؾمٙمؿ حتًٌقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿش آُملم» ًمٞم٘مقل شمٜمٗمس ىمد

 اسمتداءه شمًٛمٕمقنش آ» ي٘مقل طملم: اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرطمٚم٦م ضمديدًا، َٟمَٗم٤ًم اإلُم٤مم ي٠مظمذ ُم٤م سمٛم٘مدار

 ش.آُملم» سمدوريمؿ أنتؿ شمٌدؤون طمٞمٜمذاكش آُملم» سم٠مخػ

 إذا: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري ذم وهق اًمٍميح احلدي٨م هذا سيح ُمع اًمٕمجٞم٥م وُمـ 

ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ  احلدي٨م هبذا ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم أنٗمًٝمؿ قمغم يْمٞمِّٕمقن وم٤معمّمٚمقنش وم٠مُمِّ

 قمٛمر اعمًٚمؿ قم٤مش ًمق ضمًدا، ضمًدا قمٔمٞمًم  أضمًرا  احلدي٨م هذا ًمتٓمٌٞمؼ إمه٤مهلؿ سم٥ًٌم أو

 ُمٖمٗمرة وهق اًمٕمٔمٞمؿ، إضمر ذًمؽ شمٚم٘م٤مء سمخ٤ًم إٓ اًمثٛمـ يم٤من ح٤م  اًمًالم قمٚمٞمف  ٟمقح

 شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا» احلدي٨م مت٤مم ٕن وضمؾ، قمز اهلل

 أن أنٗم٤مؾمٙمؿ، حتًٌقا  سم٠من سممذا؟ش ذٟمٌف ُمـ ًمف همٗمرش »ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م

ف، إًمٞمف يؽماد طمتك اإلُم٤مم قمغم ىمٚمٞمال شمّمؼموا ًُ  ش.سمآُملم» يٌتدئ أن ُمـ ًمٞمتٛمٙمـ َٟمَٗم

 اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م وُٕمر سمآُملم، سمٕمده أنتؿ سمدأتؿش آ» ىم٤مل ؾمٛمٕمتٛمقه وم٢مذا 
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 ش.سمآُملم» جيٝمر ٓ اإلُم٤مم سم٠من: وأُمث٤مهلؿ احلٜمٗمٞم٦م ي٘مقل يمم وًمٞمس سمآُملم، اإلُم٤مم جيٝمر أن

 صقشمف هب٤م ورومعش آُملم» ىم٤مل اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  إذا يم٤من  ط  اًمٜمٌل أن اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م 

 اهلل ُمٖمٗمرة- قمغم احلّمقل ُمـ اعم٘متدون ًمٞمتٛمٙمـ واوح٦م، ذًمؽ وراء ُمـ واحِلْٙمَٛم٦م

 وَمٞمْحٔمقن اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم يِم٤مريمقه أن آُملم اإلُم٤مم ىمقل سُمٕمٞمد ي٘مقًمقا  سم٠من -وضمؾ قمز

 .-وضمؾ قمز- اهلل ُمٖمٗمرة سمذًمؽ

 ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد إٓش آُملم» اعم٘متدي ي٘مقل ٓ: اًمُ٘مداُمك اًمٕمٚممء سمٕمض ىم٤مل سمؾ 

 إن اًمدٟمٞم٤م، هذه يمؾ ذم اًمِم٤مئع آٟمٓمالق هذا ضِمـَمح يمٌح ذم أبٚمغ وهذاش آُملم» ىمقًمف

 ُمثٚمم- اًمٜم٤مس يمؾ اًم٘م٤مهرة، ذم صٚمٞم٧م وإن ُمٙم٦م، ذم صٚمٞم٧م وإن اعمديٜم٦م، ذم صٚمٞم٧م

 سمٞمٛمًٙمقا  ٟم٤مس ومٞمٝمؿ ُم٤م أبدا، سمٕمْمٝمؿ ُمثؾ يمٚمٝمؿ ]شمريمٞم٦م يمٚمٛم٦م[ -اًمؽميمل هذا ىم٤مل

 ش.سمآُملم» اإلُم٤مم يٌدأ أن سمٕمد إىمؾ قمغم ًمٞم٘مقًمقا  هذه، أنٗم٤مؾمٝمؿ

- اًمٕم٘مؾ ُمريمز هق اًم٘مٚم٥م ٕن قم٘مقًمٙمؿ، ذم أىمقل وٓ ىمٚمقسمٙمؿ، ذم أزرقمٝم٤م ومٝمذه 

ٌَٚمِّٖمقا  وأن ذًمؽ شمٗمٕمٚمقا  وأن شمتذيمروا أن ومٕمٚمٞمٙمؿ اإلؾمالم، ذم -ؿمؽ وٓ  ُمـ شُم

 :إظمرى اعم٠ًمخ٦م وراءيمؿ،

 يٗمرغ؟ طمتك آٟمتٔم٤مر أو آُملم ي٘مقل قمٜمدُم٤م ُمٕمف اًمٌدء أومْمؾ أهيم اًم٤ًمئؾ:

 .طمقهل٤م َدْٟمَدٟم٤َّم اًمتل إومم ٓ، :اًمِمٞمخ

 .آُملم وم٘مقًمقا ش اًمْم٤مًملم وٓ» ىم٤مل وم٢مذا إظمرى اًمرواي٦م ؿمٞمخ، ي٤م اًم٤ًمئؾ:

ش اًمْم٤مًملم وٓ» ىم٤مل إذا إظمرى، اًمرواي٦م ُمـ شمٗمٝمؿ ُم٤مذا هذه، شمٜم٤مذم ُم٤م :اًمِمٞمخ

 ي٘مقل؟ ٓ أم آُملم، اإلُم٤مم ي٘مقل هؾ

 .ي٘مقهل٤م اًم٤ًمئؾ:

 طمديثؽ شُمَٗمنِّ : يٕمٜمل ؾمٛمٕمَتٝم٤م، اًمتل سم٤مًمٜمتٞمج٦م خترج هذا، إمم هذا ُوؿَّ  إذا :اًمِمٞمخ

 اًمداظمؾ ذم هٜم٤مك إطم٤مدي٨م، سملم ًمٚمجٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم -ىمٚمٜم٤م يمم وهذا- ومت٘مقل سمحديثل،

 صغم عمـ صالة ٓش »رايمٕم٤مً  اإلُم٤مم أدرك ُمـ إٓ اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ»
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 وٓ اإلُم٤مم ىم٤مل وإذاش اًمّمػ إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمع مل عمـ إٓ وطمده اًمّمػ وراء

 آُملم اًمْم٤مًملم وٓ اإلُم٤مم ىم٤مل إذا»و شم٘مقل طمديثٜم٤م إًمٞمٝم٤م وؿ آُملم، وم٘مقًمقا  اًمّْم٤مًملم

 .خم٤مًمٗم٦م ومالش آُملم وم٘مقًمقا 

ـ؟ ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا ؿمٞمخ، ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:  ُي١مُمِّ

 جيٝمر أن اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م ُم٤م حِلْٙمَٛم٦مٍ  واٟمتٝمٞمٜم٤م، ىمٚمٜم٤م ٟمحـ أن، ُمِمٙمٚم٦م ُمش :اًمِمٞمخ

 .سمآُملم اإلُم٤مم

 .هب٤م َيُن   هق يم٤من إذا أُم٤م شمًٌ٘مقه، ومالش سمآُملم» جيٝمر اإلُم٤مم يم٤من إذا ومٞمم أن ومٜمحـ

 هق ُمتك شمٕمرف أن ُيَٙمٚمِّٗمؽ ٓ ورسمؽ ىمٚمٌف، قمـ ؿم٘م٘م٧م ومٝمال احلٜمٗمٞم٦م قمـ ىمٚمٜم٤م يمم 

ا  ي٘مقل  .ِهً

 أنتؿ وم٘مقًمقا  سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر إذا: اًمٙمالم هذا ُمٕمٜمكش اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »اعمٝمؿ 

 ذم أن٧م شم٘مقًمف هذا وًمف وممًمؽ ُمٓمٚم٘م٤م، ي٘مقهل٤م ٓ وىمد هب٤م، َيُنّ  اإلُم٤مم يم٤من إذا أُم٤م آُملم،

 . طم٤مل يمؾ قمغم ٟمٗمًؽ

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بالسجقد اإلمام مسابؼة خطل

 ظمالف -أجْم٤م– وهق اعمّمٚملم، سملم قم٤مم سمٌالء -أجْم٤م– يذيمر هٜم٤م، إخ اًمِمٞمخ:

 ٓ طاًمٜمٌل وراء صٚمٞمٜم٤م إذا يمٜم٤م -قمٜمف اهلل ريض-  قم٤مزب اسمـ اًمؼماء ي٘مقل اًمًٜم٦م

 .إرض قمغم ضمٌٝمتف ووع ط اًمرؾمقل ٟمرى طمتك ٟمًجد

 ي٘مقلش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع» ىمقًمف سمٕمد اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ واًمٞمقم 

 ُرِؤَي  وم٢مذا أيمؼم، اهلل ي٘مقل هق ظمٓم٠م، هذا ؾم٤مضمديـ، ُمٕمف اًمٜم٤مس هقى إٓش أيمؼم اهلل»

 اًمذي اًمّمػ يٌدأ طمٞمٜمذاك إرض، قمغم ضمٌٝمتف وووع اًمًجقد إمم اهلقي ُمـ اٟمتٝمك

 .اًمًالم قمٚمٞمف  ُمٕمف سم٤مًمًجقد وراءه

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 
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: ققلف دم لإلمام ادلمقمني مشاركة عدم خطل

 (محده دـ اهلل شؿع)

 اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ يذيمر، سم٤مًمٌمء واًمٌمء اعمٝمجقرة اًمًٜمـ ُمـ -أجْم٤م– هذا 

 ؾمٛمع ىمقًمف ذم اإلُم٤مم يِم٤مريمقن ٓ اعمّمٚملم، يمؾ ٟم٘مؾ مل إن اعمّمٚملم، ضُمؾَّ  أن -أجْم٤م–

 ُمقوع ذم ًمذيمر إو٤مقم٦م هذهش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» سم٘مقهلؿ يٙمتٗمقن وإٟمم محده، عمـ اهلل

 وهٜم٤م اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ اٟمت٘م٤مل هٜم٤مك: أقمٜمل آظمر، ًمذيمر اعمقوع هذا ذم وظمٚمط

 ي٘مقل ُمتك -اعمٜمٗمرد أو أن اإلُم٤مم ؾمقاء- ي٘مقل ُمتكش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» وهق ِوْرد

 ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع رايمع هذا: أن ومٚمٜمٛمثؾ اًمرومع، أول محده؟ عمـ اهلل ؾمٛمع

 اًمٞمقم اعم٘متدون يٗمٕمؾ ُم٤مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ىم٤مئؿ، وهق احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقل

: وم٠موًٓ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقًمقن وهؿ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل اإلُم٤مم سم٤مإلُم٤مم؟

 اهلل اإلُم٤مم ُمع ي٘مقًمقن يمم محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ُمع ي٘مقًمقا  أن اًمًٜم٦م َوٞمَّٕمقا 

 ذيمرى هذه أجْم٤م؟ هذه واوح٦م ُمٙم٤مهن٤م، همػم ذم إظمرى اًمًٜم٦م ووٕمقا  صمؿ أيمؼم،

 .اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى

 ( 22: 10: 11/ 184/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني)بـ اإلمام مسابؼة

ر اًمًٜم٦م، سمّمالة يٌدؤوا و اًمٜم٤مس َيٜمَْٗمّض  أن ىمٌؾ اًمِمٞمخ:  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُٟمَذيمِّ

 اًمٕم٤ممل ذم واٟمتِم٤مره٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٙمثرة ٟمنمه، جي٥م اًمذي اًمٕمٚمؿ ُمـ وهذا اعم١مُمٜملم،

 اًمتل اعمخ٤مًمٗم٤مت قمج٤مئ٥م ُمـ هذا سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م: وهق أٓ يُمٚمِّف، اإلؾمالُمل

 قمٚمٞمف- اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ي٘مقل اعمّمٚملم، قم٤مُم٦م ُمـ سمؾ اعمًٚمٛملم مجٝمقر ُمـ ًمٞمس شم٘مع،

 اًمٌخ٤مري اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ احلدي٨م ذم -اًمتًٚمٞمؿ وأتؿ اًمّمالة أومْمؾ
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ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وُمًٚمؿ،  شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمَّ

ٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمفش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م،  هقش وم٠مُمِّ

 ومٝمؾش ومٙمؼموا اإلُم٤مم يَمؼمَّ  إذا: »-أجْم٤مً  قمٚمٞمف اعمتٗمؼ- أظمر احلدي٨م ذم ىمقًمف وزان قمغم

 ىمٌؾ أطمُديمؿ ي١مُمـ هؾ ٓ،: -هلل واحلٛمد- اجلقاب اإلُم٤مم؟ شمٙمٌػم ىمٌؾ أطمُديمؿ ُيَٙمؼمِّ 

 وُأقِمٞمد ُأَذيّمر أن٤م اًمٜم٤مس، ًمٖمٗمٚم٦م ح٤مذا؟ سمغم،: -إؾمػ يمؾ ُمع- اجلقاب اإلُم٤مم؟ شم٠مُملم

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اًمتٙمرار يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  طمٞمٜمم ُمّمؾ يُمؾ[ 77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 وصؾ ُم٤م وم٢مذا اإلُم٤مم، ىمراءة يراىم٥م أن ومٕمٚمٞمف اًمّمالة، ذم وًمٌف وومٙمره قم٘مٚمف جيٛمع

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم  أطمُديمؿ ومٚمٞمحٌس [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 اًمِم٤مرع طمٙمٛم٦م ُمـ وهذا سمآُملم، جيٝمر اإلُم٤مم ٕن اإلُم٤مم: شم٠مُملم يًٛمع طمتك َٟمَٗمًف،

 أوهل٤م ُمـ يمٚمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م، سم٘مراءة صقشمف رومع يمم سمآُملم، صقشمف يرومع اإلُم٤مم أن احلٙمٞمؿ،

 ي٘مع ٓ ًمٙمل وًمٙمـ مت٤مُمٝم٤م، ُمـ ًمٞم٧ًم وهل اًمٗم٤محت٦م مت٤مم ُمـ آُملم ومٙم٠من آظمره٤م إمم

ـ إذا: »احلدي٨م هذا خم٤مًمٗم٦م ذم سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدون اعم١ممت قن ٜمقا  اإلُم٤مم َأُمَّ  يم٤مٟم٧مش وم٠مُمِّ

 شمًٌ٘مقه، ٓ ًمٙمل ح٤مذا؟ سمآُملم، اًمّمقت سمرومع اإلُم٤مم ي١مُمر أن: شم٘متيض اًمتنميع طمٙمٛم٦م

 :اصمٜملم أُمريـ طمّمٚمتؿ ذًمؽ ومٕمٚمتؿ وم٢مذا صم٤مٟمٞم٤ًم، ًمتت٤مسمٕمقه صمؿ أوًٓ،

ٌَّ٘متؿ: أوًٓ  : أبداً  خي٤مًمٗمف أن ٕطمد جيقز ٓ اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أُمر ـَم

ُٛمقكَ  طَمتَّك ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ َوَرسمَِّؽ  وَمال﴿ ِٝمؿْ  ذِم  جَيُِدوا ٓ صُمؿَّ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ؿَمَجرَ  ومِٞمَم  ُُيَٙمِّ ًِ  طَمَرضًم٤م َأنُٗم

ٚمُِّٛمقا  ىَمَْمٞم٧َْم  مِم٤َّم ًَ ٚمِٞمًم  َوُي ًْ  سمّمٛمٞمؿ شمتٕمٚمؼ وهل إظمرى، أي٦م ذم وىم٤مل[ 67:اًمٜم٤ًمء﴾ ]شَم

ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: إُمر ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ ﴾ َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

 ىمد شمٙمقٟمقن سمآُملم، اإلُم٤مم سمدءَ  شمًٛمٕمقا  طمتك َأنَْٗم٤مؾمٙمؿ طمًٌتؿ أنتؿ إذا: إذاً  [64:اًمٜمقر]

ٌَّ٘متؿ ـَ  وَمْٚمٞمَْحَذرِ ﴿: اعمخ٤مًمٗم٦م ؿم١مم ذم شم٘مٕمقا  ومل إُمر، هذا ـَم ِذي ـْ  خُي٤َمًمُِٗمقنَ  اًمَّ  َأنْ  َأُْمِرهِ  قَم

ٌَُٝمؿْ   .[64:اًمٜمقر﴾ ]َأخِٞمؿٌ  قَمَذاٌب  ُيِّمٞمٌَُٝمؿْ  َأوْ  ومِْتٜم٦َمٌ  شُمِّمٞم

 اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- ٟمقح قمٛمر أطمدٟم٤م قم٤مش ًمق: ضمداً  قمٔمٞمؿ أُمر: اًمث٤مين إُمر

 ًمق قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ ؾمٜم٦م أخػ يدقمقهؿ وم٘مط ىمقُمف ذم ًم٨ٌم ؾمٜم٦م، أخػ ُمـ أيمثر ًم٨ٌم

ؾ وم٘مط أطمدٟم٤م قم٤مش  سمخ٤ًمً  صمٛمٜم٤مً  ًمٙم٤من إُمر، هذا شمٜمٗمٞمذ ًم٘م٤مء اعمذيمقر إضمر ًمُٞمَحّمِّ
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ـ إذا: »ىم٤مل هق؟ ُم٤م ٟمًتحؼ، مم٤م سمٙمثػم أيمؼم رسّمٜم٤م ُمـ أضمرٟم٤م وًمٙم٤من رظمٞمّم٤ًم،  اإلُم٤مم أُمَّ

 شمريدون ُم٤مش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا،

ٌَّٙمؿ وأطميشمؿ اإلُم٤مم، صالة راىمٌتؿ إذا: وم٘مط إضمر؟ هذا ُمـ أيمثر أضمراً  - وىمٚمٌٙمؿ ًُم

 أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًمل ًمٙمؿ، اهلل همٗمر شمًٌ٘مقه، ومل آُملم، ذم شم٤مسمٕمتٛمقه صمؿ -ذيمرٟم٤م يمم

 .ط ٟمٌٞمٜم٤م وأواُمر ؾمٜم٦م ٓشم٤ٌمع وأبداً  دائمً  يقومِّ٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، ُيْٚمِٝمَٛمٜم٤م

 ( 22: 31: 07/   690/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني) ادلمقم يؼقل متك

 اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمد أنف ومٞمٝم٤م اعم٘مّمقد هؾ اإلُم٤مم، ظمٚمػ اًمت٠مُملم ُم٠ًمخ٦م ُمداظمٚم٦م:

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ي٘مقل أن سمٕمد أنتٔمر أم آُملم، وراءه أىمقل يم٤مُمٚم٦م،ش آُملم»  ؟[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ٌِّ٘مف ٓ اًمذي -اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف ذم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  ُمع اعمّمٚملم مج٤مهػم ُيَٓم

ـ إذا: »ىمقًمف وهق أٓ سُي٦م، خم٤مًمٗم٦م وخي٤مًمٗمقٟمف إؾمػ، : اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

ـ إذا» ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ هش وم٠مُمِّ  وَمنَّ

 :اصمٜملم سمتٗمًػميـ اًمٕمٚممء

ـ إذا: »إول اًمتٗمًػم  .آُملم ذم ذع إذا: أيش أُمَّ

 .اٟمتٝمك إذا: اًمث٤مين اًمتٗمًػم

 .آُملم ذم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ٓ سم٠منف يٚمت٘مل، اًمتٗمًػميـ ُمـ ويمؾ

 .دىمٞم٘م٤مً  ؾم١مآً  شم٠ًمل أن٧م وم٤مٔن

ّٓ  رأجل أن٤م ح هؾ: اًمدىمٞمؼ اًم١ًمال هذا ُمثؾ ذم اًمٕمٍم هذا ذم ٟمدظمؾ أ  اًم٘مقل ُٟمَرضمِّ

عَ  إذا» إول عَ  مم٤م اٟمتٝمك» إذا أوش َذَ  ُمـ يمؾ ٕنف اًمتٗم٤مصٞمؾ: هذه ذم ٟمدظمؾ ٓ ؟شَذَ

َتٛمؾ اًم٘مقًملم  .حُمْ
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ل سمدك  .اصؼم شمتٙمٚمؿ، شمريد أنؽ شمتحٗمز أردت يٕمٜمل سم٤مًمؽ، شُمَٓمقِّ

َّٓ : وهق اًم٘مقًملم يمال قمٚمٞمف، اعمتٗمؼ أن ُيٗمٔمقا  اعمّمٚملم أن اعمٝمؿ  ي٤ًمسم٘مقا  أ

 .وًمذاك وممًمؽ هذا؟ و٤مُمـ أن٧م ومٝمؾ اإلُم٤مم،

 اعمقوقع ذم دظمؾ ًمٙمـ ظمالف، ٓ ومٞمٝم٤م، اخلالف اًمتل اجلزئٞم٤مت ذم اًمدظمقل سمٕمد

 -ي٘م٤مل يمم- اًمّمدر ذم ًمٚمحدي٨م ضب ًمٚمحدي٨م، ظمالف اخلالف، يمؾ ومٞمف اًمذي

 .آٟمٗم٤مً  اعمذيمقريـ اًمتٗمًػميـ ُمـ سمتٗمًػم احلدي٨م وَمّنوا اًمذيـ اًمٕمٚممء جلٛمٞمع وخم٤مًمٗم٦م

 شم٘مدم ُم٤م ًمإلٟم٤ًمن يٖمٗمر ٕنف ضمدًا، قمٔمٞمؿ احلدي٨م هذا أضمر! ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

ـ ح٤م إين طمتك ًمٜمٗمز، أؾم٠مل وم٠من٤م ذٟمٌف، ُمـ ح ُم٤مذا: يٕمٜمل ًمٜمٗمز، أؤُمِّ  ي٤م أن٧م شُمَرضمِّ

 يٕمٜمل؟ ؿمٞمخٜم٤م،

ح أن٤م اًمِمٞمخ:  اعمقوقع، هذا ذم ٟمتٙمٚمؿ دائمً  ٟمحـ وهذا، أن٧م، وم٤مسمدأ سمدأ إذا: ُأَرضمِّ

 وم٤مسمدأ هق سمدأ إذا: رأجل أن٤م أُم٤م ُمٝمؿ، يمثػم هذا ًمٞمس ًمٚمجٛمٝمقر، سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل أن٤م ًمٙمـ

 مِلَ؟ أن٧م،

ف ي٠مظمذ ؾمقفش آُملم» ي٘مقل ُم٤م ُمرد اإلُم٤مم ٕن ًَ  شمٌٜمَّْٞمٜم٤َم وم٢مذا اًم٘مراءة، ذم وينمع َٟمَٗم

 ىمراءة ذم ذع هق يٙمقنش آُملم» سمدأن٤م سمٕمديـ وٟمحـش آُملم» ىم٤مل هق: أي اًمث٤مين، اًم٘مقل

ح أن٤م وًمذًمؽ سمآُملم: ُمِمٖمقًمقن وٟمحـ اًم٘مرآن،  .إول اًم٘مقل هذا ُأَرضمِّ

 مج٤مهػم ومٞمٝم٤م ي٘مع اًمتل ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم صم٤مٟمقي أُمر هذا أن: اًمٜمٔمر ُأخِٗم٧م أن٤م ًمٙمـ

 .اعمّمٚملم

 اعمٗمرق، ذم ُمدقمقيـ يمٜم٤م ذًمؽ وىمٌؾ دار، ذم ُمدقمقيـ يمٜم٤م اًم٘مري٥م إُمس ذم ٟمحـ

 اًم٥ًٌم؟ هق ُم٤م اجلدران، ُمع شمتٙمٚمؿ ويم٠منؽ اًمٜمّمٞمح٦م، هذه ٟمٕمٓمل

 شمرك: اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل يمم اًم٥ًٌمش اًمدهر أومًد ُم٤م اًمٕمٓم٤َّمر ُيّمٚمح هؾ: »اًم٥ًٌم

سمٙمؿ أن ٟمحـ.. اإلُم٤مم يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم، ي٤ًمسم٘مقن أهنؿ اًمٜم٤مس اقمت٤مد قمداوة، اًمٕم٤مدة  وم٠منتؿ ُٟمَجرِّ

ُمتح٤من، حت٧م أن  سمٕمد يٜمتف ومٚمؿ سمآُملم، صقشمف ويرومع اًمٗم٤محت٦م وي٘مرأ  اإلُم٤مم ي١مم ؾمقف أن ٓا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمـ  ش.سمآُملم» و٩م اعمًجد شمالىمل ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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ٜمقا  اإلُم٤مم َأُّمـ إذا: »اهلل رؾمقل أُمر ظم٤مًمٗمتؿ: أوًٓ ! اهلل اشم٘مقا : مج٤مقم٦م ي٤م  ش.وم٠مُمِّ

 ٓ اًمذي اًمٓمقيؾ، سمٕمٛمره اعمًٚمؿ إًمٞمٝم٤م شمقضمف ًمق اًمتل اهلل، ُمٖمٗمرة ظمنشمؿ: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اهلل، سمٛمٖمٗمرة ُئمك يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- ٟمقح قمٛمر قم٤مش ًمق ٟمقح، سمٕمد إلٟم٤ًمن يتح٘مؼ

ـ إذا» اعمٖمٗمرة، هلذه سم٤مًمٜم٦ًٌم رظمٞمّم٦م احلٞم٤مة هذه ًمٙم٤مٟم٧م : اإلُم٤مم أُمَّ  ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

: أيش واومؼ إذا: »ُمٕمٜمك هق ُم٤م ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ

 أذه٤من ذم ىم٤مئٛم٦م ُم٘مدُم٦م اؾمتحْم٤مر ُمـ سمد ٓ هٜم٤م اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ أنف

: وهق اًمٕمٚممء، اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ أىمؾ أو ُمٜمٝمؿ، اًمٕمٚمؿ ـمالب إىمؾ قمغم أو قم٤مُم٦م، اعمًٚمٛملم

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿: سم٠مهنؿ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم  ُمقصقومقن اعمالئٙم٦م  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وهٜم٤مك اعمًٚمٛملم، ُمع ُيَّمٚم قن ومٝمؿ ،[6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ 

 سمٕمد يّمٕمدون اعمالئٙم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م اعمالئٙم٦م، ُمـ ٟمقسمت٤من هٜم٤مك أنف وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

 صالة يِمٝمدون ومٝم١مٓء يت٤ٌمدًمقن، وهٙمذا.. أظمرى ـم٤مئٗم٦م وشمٜمزل اًمٕمٍم صالة

ٜمقن اعم٤ًمضمد ذم اجلمقم٦م  أوئلؽ أُم٤م ٟمٕميص، ٟمحـ ُمثٚمٜم٤م، يٗمٕمٚمقن شمرى اإلُم٤مم، ُمع ومُٞم١َمُمِّ

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿: اهلل ىم٤مل ومٙمم  .[6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 قمـ شم٠مظمرٟم٤م ٟمحـ وم٢مذا اإلُم٤مم، قمـ يت٠مظمرون وإٟمم اإلُم٤مم، يًٌ٘مقن ٓ ومٝمؿ: إذاً  

  وم٢مذاً  اًمٕم٤معملم، رب ُمٖمٗمرة سمذًمؽ اؾمتح٘م٘مٜم٤م اًمت٠مُملم، ذم اعمالئٙم٦م ؿم٤مريمٜم٤م اإلُم٤مم،

 رؾمقل قمّمٞمٜم٤م أنٜم٤م إمم سم٤مإلو٤موم٦م اهلل، ُمٖمٗمرة ٟمخن: وهل ضمدًا، ويمٌػمة يمٌػمة اخل٤ًمرة

 .اهلل أـم٤مع وم٘مد اًمرؾمقل أـم٤مع ُمـ أن يمم اهلل، قمَم وم٘مد اهلل رؾمقل قمَم وُمـ اهلل،

 ( 22: 40: 37/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (آمني)بـ اإلمام مسابؼة

ر أن أريد اًمِمٞمخ: : أوًٓ  ومٞمف اخلٓم٠م وهذا اعمّمٚملم، مج٤مهػم ُمـ ي٘مع سمخٓم٠م أن ُأَذيمِّ

 .ط اهلل رؾمقل ُٕمر خم٤مًمٗم٦م
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ّٓ : وهل ضمدًا، ويمٌػمة يمٌػمة ظم٤ًمرة ومٞمف: وصم٤مٟمٞم٤مً   وضمؾ، قمز اهلل سمٛمٖمٗمرة اعمًٚمؿ ُئمك أ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م سمٛمٖمٗمرة ًمٜمحٔمك إٓ وصٞم٤مُمٜم٤م، وىمٞم٤مُمٜم٤م سمّمالشمٜم٤م اهلل ٟمٕمٌد ُم٤م اًمذي

 إيمٟم٤مً  رُمْم٤من ص٤مم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف -ُمثالً – شمٕمٚمٛمقن وم٠منتؿ

 ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم، إيمٟم٤مً  رُمْم٤من ىم٤مم وُمـ ذٟمٌف، ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  واطمت٤ًمسم٤ًم،

 ُم٤م ٟم٤مدراً  ُم٤م أن اؾمٛمٕمقا  ًمٙمـ وشمًٛمٕمقٟمف، شمٕمٚمٛمقٟمف يمٚمف هذا ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم

 ُم٤ًمُمٕمٙمؿ، قمغم ؾم٠مخ٘مٞمف اًمذي احلدي٨م هذا ؾمٛمَٕمف َيْٓمُرق مل أيمثريمؿ رسمم سمؾ شمًٛمٕمقٟمف،

 أظمرضمف ٕنف إطم٤مدي٨م: أصح ُمـ واحلدي٨م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ

 ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ صحٞمحٝمم، ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

ـ إذا: »ط اهلل رؾمقل : اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م، شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 اقمت٤مد ُمـ قمغم ضمداً  ضمداً  وصٕم٥م ضمدًا، ضمداً  ؾمٝمؾ سم٠مُمر سممذا؟ ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م

 ٓ أن٤م اًمٕمِم٤مء، صالة وأن اعمٖمرب صالة اعمًجد هذا ذم صٚمٞم٧م أن٤م أن اعمخ٤مًمٗم٦م،

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءيت ُمـ ىمقزم ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ش سمآُملم» شمًٌ٘مقٟمٜمل وأنتؿ ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 أن٤م مج٤مقم٦م، ي٤م ىمٌكمش آُملم» شم٘مقًمقن أنتؿ أنتؿ؟ أم اعم٘متدي أن٤م أنتؿ؟ أم اإلُم٤مم أن٤م شُمرى

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اهلل ىمقل ُمـ أنتٝمل  هٜم٤م ٕنف َٟمَٗم٤ًًم: آظُمذَ  أن أريد آُملم، [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 اًمدٟمٞم٤م ذم ضمداً  ىمٚمٞمٚم٦م ُم٤ًمضمد إٓ اعم٤ًمضمد يمؾ هٜم٤م أىمقل ٓ سم٤معمًجد، وإذا آي٦م، ُمقىمػ

  سمآُملم، اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اعم٘متديـ إٓ يمٚمٝم٤م،

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف  يم٘مقًمف هق وم٠مُّمٜمقا

 سملم صحتف قمغم ُمتٗمؼ أجْم٤مً  وهق اعمٕمروف أظمر احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

وا يَمؼمَّ  وم٢مذا سمف، ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري اإلُم٤مُملم  ريمع وإذا ومٙمؼمِّ

،  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

ش.. أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 قم٤ممل وٕنف ىم٤مرئ ٕنف اإلُم٤مُم٦م: يًتحؼ ًمٙمٜمف ُمرض، أو ًمٕمجز: أي ضم٤مًم٤ًًم، صغم إذا

 .. آظمره إمم... وو

 أنتؿ: إذاً ش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف احلدي٨م هذا ُمـ اًمِم٤مهد
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، أن جي٥م  ىمٌٚمف، شمريمٕمقن ٓ وم٘مط وٓ ىمٌٚمف، اإلطمرام شمٙمٌػمة شمٙمؼموا ٓ وم٘مط ًمٞمس شم٠ممتقا

ٜمقا  ٓ -أجْم٤مً – وإٟمم  إذا: »وهق أٓ آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي ًمٚمحدي٨م ح٤مذا؟ ىمٌٚمف، شُم١َمُمِّ

٤ٌمع وم٤مئدة ُم٤م ومٙمؼموا، يمؼّم  إذا وزن قمغمش وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ  إذا» اًمٜمٌقي إُمر هذا اشمِّ

 شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: »احلدي٨م مت٤مم ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ؟شوم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّمـ

 ُٕمريـ شمٜمتٌٝمقا  أن جي٥م -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ًمذًمؽش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م،

 :همػمه٤م قمـ ومْمالً  اعم٠ًمخ٦م، هذه ظمّمقص ذم اصمٜملم

ءة شُمٜمِّْمتقا  أن: إول إُمر   وًمٞمس سم٘مٚمقسمٙمؿ ىمراءشمف ُمع شمٙمقٟمقا  أن اإلُم٤مم، ًم٘مرا

ءة اٟمتٌٝمتؿ ُم٤م وم٢مذا سم٠مضم٤ًمُمٙمؿ، وم٘مط ش اًمْمآخلم وٓ: »ىمقًمف إمم ووصقًمف اإلُم٤مم ًم٘مرا

ٙمؿ اطمًٌقا  ًَ  ُمـ اإلُم٤مم سمآُملم، اإلُم٤مم سمدء شمًٛمٕمقا  طمتك سم٤مًمت٠مُملم شمتنقمقا  ٓ َٟمَٗم

 سمًقرة ضمٝمر يممش سمآُملم» جيٝمر أنش سمآُملم» صقشمف يرومع أن ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م

 ٕن آُملم:: ُمٕمف ىمقًمقا  وم٠منتؿش سمآُملم» هق سمدأ ؾمٛمٕمتٛمقه وم٢مذاش آُملم: »ومٞم٘مقل اًمٗم٤محت٦م

ـ، اعمالئٙم٦م أجْم٤مً  آُملم، اإلُم٤مم ىمقل ُمع أو اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد شم٘مقل اعمالئٙم٦م  ومٞم٘مقل شُم١َمُمِّ

 .ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف: ط اًمرؾمقل

ٟمٜم٤م ي٤م- اهلل ُمٖمٗمرة   اعمًٚمؿ، طمٞم٤مة ُمـ يُمٚمِّٝم٤م اًمٖم٤مي٤مت هم٤مي٦م هل -احل٤مضيـ إظمقا

َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل ٟمٕمٞمش؟ ح٤مذا اًمدٟمٞم٤م، احلٞم٤مة هذه َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ ﴾ ًمِٞمَْٕم

 رء ًمٙمؾ وضمؾ قمز اهلل ضمٕمؾ وىمد سمٛمٖمٗمرشمف، ًمٜمحٔمك اهلل ٟمٕمٌد ومٜمحـ [76:اًمذاري٤مت]

 ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؾم٤ٌمسم٤مً  اهلل ُمٖمٗمرة قمغم ًمٚمحّمقل إؾم٤ٌمب ُمـ وضمٕمؾ ؾم٤ًٌٌم،

 أن يٜمٌٖمل أٓ يِمٙمرون، ٓ اًمٜم٤مس أيمثر وًمٙمـ اًمٜم٤مس وقمغم قمٚمٞمٜم٤م اهلل ومْمؾ ُمـ وذًمؽ

ًٌَتؿ أن عمجرد رسمٙمؿ، ُمـ ُمٖمٗمرة ًمٙمؿ يمت٥م أن رسمٙمؿ شمِمٙمروا  ىمرأ  أن سمٕمد أنَٗم٤مؾَمٙمؿ طَم

 ُمٖمٗمرة شمًتح٘مقن سمٙمؿ وإذا شم٤مسمٕمتٛمقه، سمؾش سمآُملم» شمًٌ٘مقه وملش اًمْمآخلم وٓ» اإلُم٤مم

ريمؿ اًمذي ومٝمذا اًمًٌٞمط، اًم٥ًٌم هذا عمجرد اهلل، ٜم قن وًمٕمٚمٙمؿ سمف، ُأَذيمِّ ًُ  طمًٜم٦مً  ؾمٜم٦مً  شَم

 ٓ -ُمٜمٝم٤م يمثػماً  ـمٗم٧ُم  وىمد- يمٚمٝم٤م اًمدٟمٞم٤م سمالد ومح٥ًم، اًمٌٚمد هذا ذم ًمٞمس ُم٤ًمضمد ذم

ٜم قن اهلل ؿم٤مء إن ومٚمٕمٚمٙمؿ اًمًٜم٦م، هذه ُُيُٞمقن ُمًجداً  دمد ًُ  اًمٜمٌل ىم٤مل وىمد ـمٞم٦ٌم، ؾمٜم٦م شَم

ـّ  ُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ط  ُمـ وأضمر أضمره٤م ومٚمف طمًٜم٦م، ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾَم
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 اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ رء، أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ

 ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م، ؾمٜم٦م

ٜم قن اًمذيـ ُمـ جيٕمٚمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل ومٜم٠ًملش رء أوزارهؿ ًُ  اًمًٜم٦م ًمٚمٜم٤مس َي

 .احلًٜم٦م

 ( 22: 74: 14/   696/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 22: 34/   697/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اهتؿقه ادلمقمني ولؽـ السـة دم ورد ما الصالة دم اإلمام قرأ إذا

 عؾقف فثاروا بالتطقيؾ

ٌِّؼ سم٤مًمٜم٤مس، ٟمّمكم ُمداظمٚم٦م:  ُمـ ٟمقاضمف وًمٙمٜم٤ّم..هب٤م شمٙمٚمٛم٧م يمم اًمًٜم٦م هذه وُٟمَٓم

رون وأنٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م، شُمِٓمٞمٚمقن سم٠منٙمؿ قمٚمٞمٜم٤م: اًمّمقت ورومع واًمّمد اإلقمراض اًمٜم٤مس  شُمٜمَٗمِّ

 ..اًمّمالة ُمـ

 ..اهلل ؿم٤مء ُم٤م اًمِمٞمخ:

 هٙمذا؟ ًمٜم٤م ي٘مقًمقن ودائمً  ُمداظمٚم٦م:

 إيمٟمؽ؟ ٟم٘مص اًم٘مقل، ُمـ وزٟمؽ ٟم٘مص ٟم٘مّم٧م ٟم٘مّم٧م؟ هؾ ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ..آَت٤مم ُمقوع ذم يْمٕمقٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .أضمٌتٜمل ُم٤م أضمٌتؿ، ُم٤م.. ُم٤م.. ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .يٜم٘مص مل ٓ، ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 هذه ُمـ وأومْمؾ ُمٜمؽ، أومْمؾ هق ُمـ ذم ىمٞمؾ ًم٘مد هيٛمؽ؟ رء سم٠مّي : إذاً  اًمِمٞمخ:

، ومٞمؽ ي٘م٤مل مم٤م أؾمقأ  يمٚمٝم٤م، اًمٌنم  سملم طَمّل  أن٤م وه٤م أُم٤مشمقين ُمرة يمؿ: هذا شمٕمرف وذمَّ

ٟمٞمٙمؿ، ين ُم٤مذا فمٝمرا  ذًمؽ؟ َضّ
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 .رء ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ح٤م َتتؿ ٓ ًمذًمؽ يٜمٗمٕمؽ، يمذًمؽ يٜمٗمٕمٜمل، هذا سم٤مًمٕمٙمس رء، ييين ُم٤م اًمِمٞمخ:

٤مٟم٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م ي٘م٤مل، َّٓ  ًَمَؽ  ُيَ٘م٤مُل  َُم٤م﴿: شمٕم٤ممم ًمف وم٘م٤مل رؾمقًمف، ؿمخص ذم ٟمحـ َرسمَّ  إِ

ؾُمؾِ  ىمِٞمَؾ  ىَمدْ  َُم٤م ـْ  ًمِٚمر  .. ُمٜمقن ىمٌٚمف؟ ُمـ ًمٚمرؾمؾ ىمٞمؾ ُم٤مذا ،[34:ومّمٚم٧م﴾ ]ىَمٌْٚمَِؽ  ُِم

 أنف سم٤مقمت٤ٌمر ومٞمف وىمٞمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمؼ ذم هذا ىمٞمؾ وىمد آظمره، إمم.. ؾم٤مطمر

 ومٞمف ىمٞمؾ ُم٤م اًمرؾمقل َضّ  ُم٤م ًمٙمـ ؿم٤مقمر، قمٜمف؟ ىمٞمؾ ؿمق ؾم٤مطمر وهمػم ُمٜمقن همػم قمريب

 .سم٤ٌمـمؾ

رك وأن٤م إـمالىم٤ًم، اًمٜم٤مس سمٙمالم َتتؿ وٓ ييك، ُم٤م: إذاً   إمم شمّمٖمل أن ُمـ ُأطَمذِّ

 اًمٌالد سمٕمض ذم شمًتٕمٛمؾ قم٤ٌمرة هٜم٤مك أروف، ُمـ وشمرومٕمف سمف، وَتتؿ ه١مٓء يمالم

 اشمريمف، اإلٟم٤ًمن هذا أو اًمٌمء، هذا ارم: ي٘مقًمقا  ُم٤م سمدل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه شمٕمجٌٜمل اًمٕمرسمٞم٦م

 شمٕمرومقه٤م؟ اًمٙمٚمٛم٦م، ه٤م أفمـ شمٕمرومقه٤م ُم٤م ازسمٚمف، ي٘مقًمقا؟ ؿمق

 .أوًٓ  هذا أرو٤ًم، ارُمف ازسمٚمف اًمٙمالم، هذا ُمثؾ شمًٛمع ح٤م ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًمذًمؽ 

 ُمرى، ه١مٓء اًمثمٟملم، أبٚمغ ويمدت قمِمتٝم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م ذم أظمل ي٤م ه١مٓء: صم٤مٟمٞم٤مً 

 اعمرى، هب١مٓء اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ احل٤مذق اًمٓمٌٞم٥م ُمٕم٤مجل٦م إمم سمح٤مضم٦م هؿ ُمرى

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل هب٤م شَمَٙمٚمَّؿ اًمتل اًمٙمٚممت سمٕمض شم٠مظمذون أنتؿ: هلؿ ٟم٘مقل ه١مٓء

 ٟم٘مقهل٤م ىمد- وطم٥ًم قم٤مداشمٙمؿ، وطم٥ًم أهقائٙمؿ طم٥ًم شمٗمنوهن٤م صمؿ -اًمًالم

 ًمٞمف؟ إظمػم، ذم إٓ ٟم٘مقهل٤م ُم٤م هذه: إي ديٜمٙمؿ، ىمٚم٦م وطم٥ًم -إُمر يت٠مزم طملم أطمٞم٤مٟم٤مً 

 هلذا اًم٘م٤مئؾ ـمٞم٥م،ش ومٚمٞمخٗمػ اًمٜم٤مس َأمَّ  ُمـ: »اعمٕمروف احلدي٨م قمٛمدَتؿ كّم اًم ٕنف

 إٟم٤ًمن يمؾ ومقى ضمٕمٚمٝم٤م هؾ ًمٙمـ اًمٜم٤مس، ي١مم يم٤من ،ط اهلل رؾمقل هق احلؼ اًمٙمالم

ه، ًمف  وقاسمط هلذا ووع وٓ ومٚمٞمخٗمػ، َأمَّ  ُمـ: ًمؽ ي٘مقل هقس ًمف إٟم٤ًمن يمؾ هقا

 هل ُم٤م ،شومٚمٞمخٗمػ اًمٜم٤مس َأمّ  ُمـ: »هقًى  اًمديـ ص٤مر وإٓ ُمٜمف ٓسمد هذا ٟمٕمؿ؟ وىمٞمقد

 ضُمّٚمٙمؿ أو يمٚمٙمؿ أفمٜم ٙمؿ اًمٓمٞم٦ٌم؟ اجلٛمٚم٦م هلذه واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مهل٤م اًمتل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 .ىمٌٞمٚمتف ذم ُمٕم٤مذ ظمٚمػ يّمكم يم٤من اًمذي إنّم٤مري ذًمؽ ىمّم٦م يذيمر
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 وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ُمٕم٤مذ قم٤مدة ُمـ يم٤من 

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م يٙم٥ًم أن ُمٜمف طمرص٤مً  ُمًجده: ذم ط اًمٜمٌل

 يّمكم يم٤من أجْم٤ًم، ويتٕمٚمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمًجد ذم اًمّمالة ومْمٞمٚم٦م اًمًالم،

 هبؿ ومٞمّمكم ىمقُمف إمم يذه٥م صمؿ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء صالة

 إنّم٤مري، اًمرضمؾ هذا ضم٤مء ومريْم٦م، هلؿ وهل ٟم٤مومٚم٦م ًمف هل اًمٕمِم٤مء، صالة ٟمٗمس

 يرسمٓمقن اًم٤ٌمدي٦م ذم ىمري٥م قمٝمد إمم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اجلمقم٦م هق: اًمٜم٤موح سم٤مًمٜم٤موح، قم٤مُمؾ

 اًمدًمق يًح٥م هذا اجلٛمؾ ويدور سم٤مجلٛمؾ ؿمٗمتقه٤م ُم٤م إذا سم٠مظمرى، أو سمٓمري٘م٦م اًمدًمق ه٤م

  ُمٕم٤مذ، وراء ًمُٞمَّمكّم  إنّم٤مري هذا ضم٤مء ٟم٤موح، اؾمٛمف ومٝمذا صم٘مٞماًل، يم٤من ُمٝمم اًمٌػم ُمـ

 ٓ اًْمِٙمَت٤مُب  َذًمَِؽ ﴿*  [1:اًمٌ٘مرة﴾ ]امل﴿ اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمًؿ: سمٕمديـ اًمٗم٤محت٦م، ىمرأ 

 أن واًمٔم٤مهر ظم٤مف، اًمٌ٘مرة، ؾمقرة ىمراءة وىم٧م هذا ،[0:اًمٌ٘مرة﴾ ]ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  ُهًدى ومِٞمفِ  َرْي٥َم 

 ويقُمٝم٤م قم٤مدًة، يٓمٞمؾ وأنف  ُمٕم٤مذ، وراء صغم أنف ؾمٌؼ: سمٛمٕمٜمك أصؾ، ًمف هذا اخلقف

 إمم وذه٥م اًمّمالة، ىمٓمع يًتٓمٞمع، ُم٤م وهق يٓمٞمؾ أنف ومخ٤مف شمٕم٤ٌمن، هذا يم٤من يٛمٙمـ

 وٟم٘مٚمقا  اًمرضمؾ، قمٛمؾ ُم٤مذا اًمّمح٤مسم٦م أطمًقا  ـمٌٕم٤مً  ًمقطمده، صغم اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م

ٌّف ص٤مر ُمٕم٤مذ  ُمٕم٤مذ، إمم ىمّمتف ًُ  ًمف وهذا ُمٜم٤مومؼ، هذا: قمٜمف ي٘مقل ص٤مر يًتٖمٞمٌف، ص٤مر َي

 هذا ٕن ح٤مذا؟  ُمٕم٤مذ، إمم اًمٗم٤مطمش اخلٓم٠م ٟمٜم٥ًم: يٕمٜمل ُم٤م طمتك اًم٘مقل، ُمـ وضمف

 ومٝمق اجلمقم٦م ُمع يّمكم ٓ اًمذي ٕن ُمٜم٤مومؼ: هذا وطمده وصغم اعمًجد طمي اًمرضمؾ

 ؿمٙم٤مه ومذه٥م ًمف، ُمٕم٤مذ ُم٦ًٌم سمٚمٖمف اًمرضمؾ قمذره، يٕمرف مل أنف قمُذره ُمٕم٤مذ ًمٙمـ ُمٜم٤مومؼ،

 ذم وٟم٠ميت اًمٜمٝم٤مر ذم ٟمٕمٛمؾ ٟمقاوح أصح٤مب إٟمٜم٤م اهلل رؾمقل ي٤م: »أنف :ط ًمٚمرؾمقل

 ي٤م أن٧م أومت٤َّمن: ًمف ىم٤مل ُمٕم٤مذ وراء وم٠مرؾمٚمقا  اًمّمالة، سمٜم٤م ومٞمٓمٞمؾ ُمٕم٤مذ وراء وٟمّمكم اًمٚمٞمؾ،

 وهذا- سمحًٌؽ ُمرات، صمالث ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أومت٤من  ُمٕم٤مذ، ي٤م أن٧م أومت٤من  ُمٕم٤مذ،

ٌِِّح ﴿: شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ -اًمِم٤مهد ْٛمسِ ﴿ ،[1:إقمغم﴾ ]إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم  َواًمِمَّ

 اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م اًمرؾمقل ذيمر وهٙمذا ،شاًمًقر ُمـ وٟمحقه٤م.. [1:اًمِمٛمس﴾ ]َوُوَح٤مَه٤م

 ،شاحل٤مضم٦م وذا واعمريض اًمٙمٌػم وراءه وم٢من ومٚمُٞمَخّٗمػ، أطمديمؿ َأمَّ  إذا: »اعمٜم٤مؾم٦ٌم هلذه

 يريد يمٞمٗممش ومٚمٞمخٗمػ» سمٕمد يٗمنوا ومّم٤مروا اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ُمـ احلدي٨م هذا وم٤مىمُتٓمع

 إًمٞمف ُمٕم٤مذاً  وؿمٙم٤م ًمٚمرؾمقل، قمذره وسَملمَّ  اًمٜمٝم٤مر، ذم ُمتٕم٥م يم٤من هذا ٓ، اعمًتٕمجؾ، هذا
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 شمٙمقن اًمٗم٤محت٦م ىمرأ  ُمـ يٙمٗمل، أنف ُمع وم٘مط، اًمٗم٤محت٦م هبؿ اىمرأ : ًمف ي٘مؾ مل قمٚمٞمٜم٤م، يٓمٞمؾ إٟمف

 ىمّم٤مر ُمـ اًمًقر هذه اًمٗم٤محت٦م سمٕمد شم٘مرأ  أن سمحًٌؽ: »ًمف ىم٤مل ًمٙمـ صحٞمح٦م، اًمّمالة

 ش.اعمٗمّمؾ

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأت اًمٕمِم٤مء، ذم إُم٤مُم٤مً  أن٧م صٚمٞم٧م إٟم٤ًمًٟم٤م، شمّمقرٟم٤م إذا: إذاً 

ْٛمسِ ﴿و ٌِِّح ﴿ أو [1:اًمِمٛمس﴾ ]َوُوَح٤مَه٤م َواًمِمَّ  هذا ُم٤م [1:إقمغم﴾ ]إقَْمغَم  َرسمَِّؽ  اؾْمؿَ  ؾَم

د قمٚمٞمٜم٤م شمث٘مؾ إٟمؽ ؿمٞمخ، ي٤م اًمتٓمقيؾ  ،شومٚمٞمخٗمػ َأمّ  ُمـ: »ىم٤مل واًمرؾمقل قمٚمٞمٜم٤م، وشُمَِمدِّ

 اًمتٓمقيؾ ؿمٙمك عمـ ىم٤مل اًمرؾمقل اًمتخٗمٞمػ، يمٞمٗمؽ قمغم ًمٞمس رويدك: ًمف شم٘مقل

: وشم٘مقل ُمٜمل شمِمتٙمل أن٧م ومٚممذا ىمرأَت٤م، أن٤م اًمتل اًمًقر هبذه ي٘مرأ  أنف ُمٕم٤مذاً  وأوص

ًم٧م ل مل أن٤م ٓ، قمٚمٞمٜم٤م؟ ـَمقَّ ٤مَءًُمقنَ  قَمؿَّ ﴿: -ُمثالً – هلؿ ىمرأت ًمق قمٚمٞمؽ، ُأـَمقِّ ًَ ﴾ َيَت

 قَمؿَّ ﴿ اًم٘مّمػمة، اًمًقر ُمـش سمحًٌؽ: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ـمقًم٧م: هٜم٤م [1:اًمٜم٠ٌم]

٤مَءًُمقنَ  ًَ ءة [1:اًمٜم٠ٌم﴾ ]َيَت ًم٧م، هٜم٤م ي٘مقل أن طمؼ ومٚمف ه١مٓء، ُمـ صمالصم٦م أو ؾمقرشملم سم٘مرا  ـَمقَّ

ل، شمٙمـ مل اًمًٜم٦م اًمتزُم٧م إذا أُم٤م  يّمكم أن يريد اًمّديـ، ظمٗمٞمػ رضمؾ هق ؾمٞمٙمقن ُُمَٓمقِّ

 .رء هذا آظمره إمم.. أوٓده ويرى ُمّمٚمحتف ويرى ؿمٖمٚمف ويرى هٜم٤م، ُمـ

 اًمٜم٤مس، يمٞمػ قمغم ًمٞمسش ومٚمٞمخٗمػ َأمَّ  ُمـ: »طمدي٨م أن: اًمٌمء هذا وظمالص٦م

 قمٛمر سمـ اهلل قمٌد رواي٦م ُمـ اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم طمدي٨م اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد حمدد، هق وإٟمم

 وإن سم٤مًمتخٗمٞمػ، ًمٞم٠مُمرٟم٤م ط اهلل رؾمقل يم٤من إن: »ىم٤مل قمٜمٝمم اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ

 أطمد أن ًمق ضمدًا، قمٔمٞمؿ طمدي٨م هذا ،شصٗم٤مً  سم٤مًمّم٤موم٤مت اًمٗمجر صالة ذم سمٜم٤م ًمٞمّمكم يم٤من

 هذه؟ ـمقل يمؿ صًٗم٤م، سم٤مًمّم٤موم٤مت وىمرأ  اًمٗمجر، ذم إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم اًمٞمقم إئٛم٦م

ًم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م: ًمف وىم٤مًمقا   هذا ًمف شمروي خيٗمػ، إٟمف: ىم٤مل واًمرؾمقل قمٚمٞمٜم٤م، ـَمقَّ

 ًمٞم١مُمٜم٤م يم٤من وإن سم٤مًمتخٗمٞمػ، ًمٞم٠مُمرٟم٤م اهلل رؾمقل يم٤من إن: »ي٘مقل قمٛمر اسمـ احلدي٨م،

 ش.اًمٗمجر صالة ذم صٗم٤مً  سم٤مًمّم٤موم٤مت

ل يم٤من سم٤مًمتخٗمٞمػ ي٠مُمرٟم٤م يم٤من اًمذي هذا أن: احلدي٨م هذا ُمٕمٜمك: إذاً   ذم قمٚمٞمٜم٤م ُيَٓمقِّ

 .اًمّمالة هذه همػم ذم قمٚمٞمٜم٤م يٓمقل ُم٤م أيمثر اًمٗمجر، صالة
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 يمم اهتدي٧م، إذا اًمٜم٤مس ي٘مقل ُم٤م ييك ٓ: اصمٜم٤من أُمران: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك-: إذاً 

٤َم َي٤م﴿: وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل ـَ  َأهي  ِذي ُٙمؿْ  قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًَ يُمؿْ  ٓ َأنُٗم ـْ  َيُي   إَِذا َوؾَّ  َُم

 .[127:اح٤مئدة﴾ ]اْهَتَدْيُتؿْ 

 ٓ إًمٞمٝمؿ، اًمًٜم٦م سمٜم٘مؾ وسم٤مًمٚمٓمػ سم٤مًمرومؼ ه١مٓء، ضمٝمؾ ُمٕم٤مجل٦م يٜمٌٖمل: اًمث٤مين إُمر

 اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ضمدًا، رهٞم٥م إُمر مج٤مقم٦م ي٤م ضم٤مهٚمٞم٦م، ذم يٕمٞمِمقن اًمٜم٤مس ه١مٓء أن ؿمؽ

 ًم٧ًم ٕين ومٞمف: ُأيَمّن  أن٤م ؿمٕمر سمٞم٧م ىمديمً  ىمٞمؾ ويمم اًمًٜم٦م، قمـ سمٕمٞمديـ هؿ اًمٕمٚممء سمؾ

 :اعمٕمٜمك ًمٙمـ سمِم٤مقمر،

ــدبف  ــارباً  ــت بال  إذا كــان رب البو

 

 فــع عــذ الســاكنني فوــه إج الــرق  

 خيٗمٗمقا  واًمٕمٚممء سم٤مًمًٜم٦م، ضم٤مهٚملم أنٗمًٝمؿ اًمٕمٚممء اًمٕمٚممء، ه١مٓء يم٤من وم٢مذا    

 اجلٛمٕم٦م صٌح اجلٛمٕم٦م، صٌح ذم وطمتك اًمٗمجر، صالة ذم طمتك ًمٚمٜم٤مس ُمرقم٤مة اًم٘مراءة

 ي٘مًٛمقه٤م ظمٚمٗمٝمؿ عمـ ُمٜمٝمؿ ُمراقم٤مة يمٚمٝم٤م، اًمًجدة ؾمقرة ي٘مرأ  أنف ينمع اًمذي

 هذا إظمرى، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مين واًم٘مًؿ إومم، اًمريمٕم٦م ذم إول اًم٘مًؿ: ىمًٛملم

 اًمّمحٞمح سم٤مًمٕمٚمؿ ه١مٓء ُمٕم٤مجل٦م جي٥م ًمٙمـ ومٞمٝم٤م، شمٓمقل أن٧م أظمل ي٤م ًمٚمًٜم٦م، ظمالف

 .ٟمٕمؿ. واًمٚملم اًمرومؼ ُمع

 (22: 23: 26/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 27: 12/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة

 ..ُمقضمزشملم يمٚمٛمتلم وًمق ُٟمَّمكّم  أن ىمٌؾ اًمت٠مُملم قمغم ٟمٜمٌٝمٝمؿ ًمق ؿَمْٞمَخٜم٤َم، ُمداظمٚم٦م:

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل اًمِمٞمخ: يْمَرى وَم٢ِمنَّ  َوَذيمِّ  ُمقوقع [77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 يم٠منف- اًمٙمريؿ اًمرؾمقل ًم٘مقل اعمّمٚملم مج٤مهػم.. اعمّمٚملم خم٤مًمٗم٦م: اًمتذيمػم أو اًمذيمرى

ـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ -قمٚمٞمف أمجٕمقا  أُمر ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ  وم٢مٟمف وم٠مُمِّ
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 ذم ٟم٤مفمر يمؾ ُمٜمف َيْٕمج٥م مم٤مش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ

 ذيٕم٦م خي٤مًمٗمقن أهنؿ قم٤ٌمداَتؿ ذم.. ُمٕم٤مُمالَتؿ ذم.. قم٘مٞمدَتؿ ذم.. اعمًٚمٛملم أطمقال

 سم٠مؾم٤ٌمهب٤م ي٠مظمذوا مل اًمتل اإلرادة هذه ُمع صمؿ جي٤مهدوا، أن يريدون ذًمؽ ُمع صمؿ رهبؿ،

 قم٤ٌمده قمغم اؿمؽمط -وضمؾ قمز واهلل- اهلل، يٜمٍمهؿ أن يٓمٛمٕمقن اًميوري٦م،

هؿ  .أنٗمًٝمؿ ذوات ذم -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- يٜمٍموه أن قمدوهؿ قمغم ًمَِٞمٜمٍُْمَ

 وقمـ اهلل، يمت٤مب قمـ اًمٕم٘مٞمدة ذم اٟمحرومقا  اعمًٚمٛملم أن: آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ أنتؿ ومٝم٤م 

 .اًمّم٤مًمح ؾمٚمٗمٝمؿ وإمج٤مع اهلل، رؾمقل ؾمٜم٦م

 أن: وهق -ـمقيالً  ومٞمف ٟمخقض أن أفمـ ومٞمم سمح٤مضم٦م ًمًتؿ- آظمر، أُمراً  شمٕمٚمٛمقن صمؿ

 أيمؼم ُمـ هق اًمذي سمؾ اعمحرم، سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمٚمقن إُمقال أهؾ ُمـ اًمٞمقم اعمًٚمٛملم أيمثر

 .اًمٙم٤ٌمئر

- اًمٕم٤معملم، رب هلل شمّمٚمقن أنٙمؿ اعمٗمروض! اعمّمٚملم ُمٕمنم أنتؿ ًمقضمف وضمٝم٤مً  أن

 رب هلل شمّمٚمقن أنٙمؿ واإلظمالص، واًمٜمٞم٦م، اًم٘مّمد، طمٞم٨م ُمـ -اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ وهق

 ،ط اهلل رؾمقل ًم٤ًمن قمغم اهلل ذع ُم٤م همػم قمغم شُمَّمٚم قن إٟمٙمؿ: آؾمٗم٤مً  أىمقل وًمٙمـ اًمٕم٤معملم،

ُمثٚم٦م ُمثٚم٦م أقمٔمؿ ُمـ ًمٙمـ ضمداً، ويمثػمة يمثػمة وٕا  ُمٕمٚمٜم٦م فم٤مهرة ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م وشمذيمػماً، قمؼمةً  ٕا

 رسمف وسملم سمٞمٜمف أطمدهؿ ي٘مقم ىمد مم٤م وًمٞمس ُم٤ًمضمِدهؿ، ذم.. مج٤مقم٤مَِتؿ ذم أنٗمًٝمؿ اعمّمٚملم سملم

 -إُم٤مُم٤مً  أو ُم٘متديـ يمٜم٤م ؾمقاءً - طميٟم٤م ُمًجد أي ذم وم٤مٔن.. أظمرى قم٤ٌمدة ذم أو صالشمف ذم

ـ إذا» :-ذيمره اًم٤ًمسمؼ- اًمرؾمقل خي٤مًمٗمقن اعمّمٚملم مج٤مهػم ٜمقا  اإلُم٤مم َأُمَّ  سمٕمدُم٤م اإلُم٤ممش وم٠مُمِّ

 اعمخٚملم اًمٕم٤معملم رب هلل اعمخٚمّملم اعمّمٚملم ُمٕمنم أنتؿ وإذا اًمْم٤مًملم، وٓ ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك

 سمٕمدُم٤م اإلُم٤مم يٙم٤مد ومال قم٘م٥م، قمغم رأؾم٤مً  احلدي٨م شم٘مٚمٌقن أنتؿ إذا اعمرؾمٚملم، ؾمٞمد ؾمٜم٦م سم٤مشم٤ٌمع

 أنتؿ وشمٜم٘مٚمٌقن سمٙمؿ ُم٘متدي٤مً  يّمٌح سمف وإذا سمآُملم، شمٌدؤوا أنتؿش اًمْمآخلم وٓ:  »ُمـ اٟمتٝمك

 يدل؟ ُم٤مذا قمغم هذا إُم٤مُمف،
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 ُمٕم٤ميم٦ًم وإُم٤م سم٤مإلؾمالم، اجلٝمؾ إُم٤م: ُمر أطمالمه٤م: ي٘م٤مل ويمم ؿمٞمئلم أطمد قمغم يدل

 هٜم٤مك هؾ.. سم٤مًمرسم٤م اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ومٞمم ضمداً  واوح٦م اعمٕم٤ميم٦ًم.. ُمر أطمالمه٤م.. اإلؾمالم

 .سم٤مًمرسم٤م اًمٞمقم اًمٜم٤مس يتٕم٤مُمؾ ذًمؽ ُمع ٓ، اًمٙم٤ٌمئر؟ أيمؼم ُمـ اًمرسم٤م أن يٕمٚمؿ ٓ ُمًٚمؿ

: أي إظمرى ًمٞم٧ًم: أىمقل أن٤م ًمِـَؿ؟ اإلُم٤مم شم٤ًمسم٘مقن اعمًجد ذم أنتؿ هٜم٤م أن

 اجلٝمؾ.. ط اًمرؾمقل سم٠مىمقال اجلٝمؾ.. سم٤مًمًٜم٦م اجلٝمؾ وهل إومم هل وإٟمم ُمٕم٤ميم٦ًم،

 وذم اعمًجد هذا ذم أنتؿ: أىمقل ٓ أنتؿش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »قم٤مم يمٛمٌدأ يمٜمص

 اًمٌٕمض ذم آظمريـ ُمـ وؾممقم٤مً  سمٕمْمٝم٤م، ذم طمْمقراً  أوًٓ  يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م سمالد ذم اًمٌٚمد هذا

 ذم وٓ اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم وٓ احلرام، اعمًجد ذم ٓ ُمًجداً  طميت ُم٤م.. أظمر

ءً  أظمرى، سمالد ُمـ سمٚمد أي ذم وٓ إىمَم،  ومٞمٝم٤م همرسمٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو إؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقا

 قمغم يدل رء أىمّؾ  هذا.. آُملم ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمغم أمجٕمقا  يمٚمٝمؿ إؾمالُمٞم٦م ضم٤مًمٞم٤مت

 .صالشمف وسمّمٗم٦م ط اًمرؾمقل سم٠مىمقال اجلٝمؾ

 آقمت٘م٤مد ذم اهلل خي٤مًمٗمقن وهؿ اهلل، ُمـ اًمٜمٍم شمريد أُم٦م ُمـ قمج٤ٌمً : ٕىمقل وم٠مقمقد

 .ط ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم ضم٤مءت اًمتل إظمرى إطمٙم٤مم ذم.. قم٤ٌمدشمف ذم.. شمقطمٞمده ذم

راً  ٟم٤مصح٤مً  أىمقل ًمذًمؽ يـ خمٚمّملم يمٜمتؿ إن: وُُمَذيمِّ  يٜمٍمٟم٤م أن ذم وص٤مدىملم، وضَم٤مدِّ

 إمم شمرضمٕمقا  أن ومٕمٚمٞمٙمؿ أروٜم٤م، اطمتّٚمقا  اًمذيـ وسمخ٤مص٦م أقمدائٜم٤م، قمغم -وضمؾ قمز- اهلل

 اًمٜم٤مومع سم٤مًمٕمٚمؿ.. اًمٜمّمقح اًمتقسم٦م هذه شمٙمقن وًمـ ٟمّمقطم٤ًم، شمقسم٦مً  إًمٞمف شمتقسمقا  وأن رسمٜم٤م،

 .اًمّم٤مًمح واًمٕمٛمؾ

 وأول أقمدائٙمؿ، قمغم اهلل يٜمٍميمؿ هب٤م اقمٛمٚمقا  صمؿ ديٜمٙمؿ، أطمٙم٤مم ومَتٕمٚمَّٛمقا : إذاً  

 .أؿمخ٤مصٙمؿ ذم اًم٘م٤مئٛم٦م ٟمٗمقؾمٙمؿ هق ًمٙمؿ قَمّدو

ه: »ًمٗمظ وذمش ٟمٗمًف ضم٤مهد ُمـ اعمج٤مهد: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل ًمذًمؽ  هقا

 ممـ ٟمٙمقن وطمتك اجل٤مدة، قمغم ٟمًت٘مٞمؿ طمتك وضمؾ، قمز هلل أهقاءيمؿ ومج٤مهدواش هلل

 .اهلل ومٞمٜمٍمه اهلل يٜمٍم

 .ٟمًٛمع وسمم ٟم٘مقل سمم يٜمٗمٕمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل سمف، اًمتذيمػم أردت اًمذي هذا
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 سمآُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م سمؽمك يتٕمٚمؼ ومٞمم سمف، اًمتذيمػم ؾمٌؼ سمم اإلظمقان شمذيمػم ُأقِمٞمد

ر ـ إذا: »احلدي٨م هبذا يذيمرهؿ سم٠من مج٤مقمَتف، يت٤مسمع سم٠من هٜم٤م، اعمًجد إُم٤مم: أوًٓ  وُأَذيمِّ  أُمَّ

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم

ريمؿ َّٓ  وأرضمق صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة ُأَذيمِّ  أـمٛمِئـ طمتك إومم، اعمرة ذم ؾمٛمٕمتٝم٤م يمم أؾمٛمٕمٝم٤م أ

 ٓ- إظمرى يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م وىمٚمقسمٙمؿ، وسم٠مخ٤ٌمسمٙمؿ سمؾ سم٠مبداٟمٙمؿ، وم٘مط ًمًتؿ ُمٕمل، أنٙمؿ

 وٓ ُمٜمٙمؿ أرو٤مه٤م ٓ سمؽممج٦م زم أنٗمًٙمؿ شمرمجتؿ أنٙمؿ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك -اهلل ؾمٛمح

 .. زم ُمٜمٙمؿ شمروقهن٤م

ر سمآُملم، اإلُم٤مم شمًٌ٘مقا  ٓ: شمذيمػم هذا ٟمف، ُيَذيّمر أن اعمًجد إُم٤مم وُأَذيمِّ  وىمد إظمقا

 طمتك! هٜم٤م؟ اًمقوع يمٞمػ أدري ُم٤م صمالصم٦م، صٗملم صػ قم٤مدةً  يّمٚمقن اًمذيـ يٙمقن

 أظمرى، ىمرى إمم.. أظمرى ُم٤ًمضمد إمم اًمًٜم٦م هذه وشمٜمت٘مؾ اجل٤مدة، قمغم ُمٕمف يًت٘مٞمٛمقا 

 اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م عمـ ومٞمٙمقن يُمٚمَّٝم٤م، -اهلل ؿم٤مء إن- اإلؾمالم سمالد اخلػم يٕمؿ طمتك

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم هق يمم اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إمم هب٤م قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره٤م

 (22: 16: 34/   733/  واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني إلمامفؿ ادلمقمني مسابؼة

 أي] اخلٓم٠م هذا ووضمدت اًمًٕمقدي٦م، ذم ؿمٝمريـ إظمػمة اعمرة ـمٗم٧م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ إيف ُمٍم، ذم يمم ؾمقري٤م ذم يمم هٜم٤م، هق يمم[ سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 وهمٗمٚمتٝمؿ اًمٕمٚمؿ، أهؾ همٗمٚم٦م إمم يٕمقد أوٓ اًمٖمٗمٚم٦م هذه وؾم٥ٌم همٗمٚم٦م، ذم اًمٜم٤مس 

 شمٙمقن وشم٤مرة ُمزدوضم٦م، شمٙمقن شم٤مرة اًمٕمٚممء، همٗمٚم٦م إٟمف: وم٠مىمقل ُمزدوضم٦م، شمٙمقن ىمد

 درس ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من وإن اًمًٜم٦م، قمـ ُمرداً  اًمٗم٘مف درؾمقا  اًمٕمٚممء ُمـ ومٙمثػم ُمٜمٗمردة،

 وسَمَدهل اًمًٜم٦م، دراؾم٦م قمغم اًمٗم٘مف دراؾم٦م قمٚمٞمٝمؿ وم٤مًمٖم٤مًم٥م اًمًٜم٦م، سمدراؾم٦م ُم٘مروٟم٤مً  اًمٗم٘مف

 اٟمٗمّم٤مل ومال وإٓ اًمت٘مٚمٞمدي، اًمٗم٘مف ٟمٕمٜمل وم٢مٟمم ًمٚمًٜم٦م، ُم٘م٤مسمالً  اًمٗم٘مف ٟمذيمر طمٞمٜمم أنٜم٤م ضمداً 
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 .اًمّمحٞمح اًمٜمٌقي اًمٗم٘مف وسملم اًمًٜم٦م سملم

 وسمّمقرة ىمري٥م، ُمـ ومدرؾمقه٤م اًمًٜم٦م درؾمقا  إن اعمذهٌل اًمٗم٘مف يدرؾمقن وم٤مًمذيـ 

من ُيِرد اَّلل »: اعمٕمروف اًمّمحٞمح طمديثف ذم ط اًمرؾمقل أراده اًمذي اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م ًمٞمس

 ُمٕمرووم٦م أهن٤م ُمع اًمًٜمـ ُمـ يمثػم شمٗمقَتؿ وم٘مد ذًمؽ أضمؾ ُمـ «به خرًا يفقهه ِف الدين

 يمثػم وهذا اإلؾمالُمل، اًمٕم٤ممل واىمع ذم وُمٝمجقرة اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م وذم اًمًٜم٦م ذم

 اإلؾمالم، سمالد يمؾ ذم اعم٤ًمضمد يمؾ ذم اعمٜمتنمة اًمٔم٤مهرة هذه أن وطمًٌٜم٤م ضمدًا، ويمثػم

 اعم٘متديـ ومٛم٤ًمسم٘م٦م اًمٜمٌقي، اعمًجد وٓ احلرام اعمًجد وٓ طمتك ُمٜمٝم٤م أؾمتثٜمل ٓ

 اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف وخم٤مًمٗم٦م ضمدًا، واوح٦م فم٤مهرة هذه سم٤مًمت٠مُملم، إلُم٤مُمٝمؿ

)إذا أمن اإلمام فيمنوا فٌىه من وافق تيمونه تيمْي ادالئكة ُغِفر له ما : آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 .تقدم من ذىبه(

 اإلُم٤مم، ظمٚمػ سم٤مًمت٠مُملم خمتٚمٗملم صقشملم ؾمٛمٕم٧م طمٞمٜمم ٟمٗمز ذم ُأْخِ٘مل وم٘مد وًمذًمؽ

 شمذيمػم ُمـ سمد ٓ أنف ٟمٗمز ذم ُأخ٘مل ًمٚمحدي٨م، ُمٓم٤مسم٘م٤مً  وصقشم٤مً  ًمٚمحدي٨م، خم٤مًمٗم٤مً  صقشم٤مً 

 ومٞمٜم٤م، همرسم٤مء ًمٞمس وًمٙمٜمٝمؿ اًمٌٚمد، هذا ذم همرسم٤مء إهنؿ -آٟمٗم٤مً – قمٜمٝمؿ ىمٚم٧م اًمذيـ اإلظمقان

 اعمرء أن إٓ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم -اهلل ؿم٤مء إن- مجٞمٕم٤مً  ٟمحـ ُمٜمٝمؿ، وٟمحـ ُمٜم٤م ومٝمؿ

ة واعم١مُمـ سم٠مظمٞمف، ىمقي  ُمـ يرى ٓ ىمد ُم٤م يٙمتِمػ أن قمغم ي٤ًمقمده ومٝمق اعم١مُمـ، ُمرآ

 ىمد شمٙمقٟمقن ىمد اًمذيـ أوًٓ  أنتؿ أنٙمؿ ٟمٗمز ذم أخ٘مل: أىمقل وًمذًمؽ قمٞمقسمف، أو قمٞمٌف

 شمٜمٌٝمقا  أن ىمٌؾ أنٗمًٙمؿ شمٕمقدوا أن اإلؾمالُمل اًمٕم٤ممل ذم اجل٤مري٦م اًمٕم٤مدة هذه اقمتدشمؿ

 ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم ذم ُمٕمت٤مدون أنتؿ يمم إُمر، هذا ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمدم قمغم همػميمؿ

 ٕن ذًمؽ اإلُم٤مم، ًم٘مراءة سم٤مٟٓمت٤ٌمه ؿمؽ سمال يٙمقن وذًمؽ إُمر، هذا همػم ذم اإلُم٤مم

 ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمِمٕمر، يمٝمذّ  َهّذاً  ي٘مرؤه٤م ُمـ ومٛمٜمٝمؿ ًمٚمٗم٤محت٦م، ىمراءَتؿ ـمرائؼ ختتٚمػ إئٛم٦م

 وُمٜمٝمؿ [3:اعمزُمؾ﴾ ]شَمْرشمِٞماًل  اًْمُ٘مْرآنَ  َوَرشمِّؾِ  قَمَٚمٞمْفِ  ِزدْ  َأوْ ﴿: اهلل ىم٤مل يمم هل٤م ُُمرشمِّالً  ي٘مرؤه٤م

 . ذًمؽ سملم

 ُمد يٓمٞمٚمقا  إئٛم٦م سمٕمض أن: اإلمج٤مل هذا ذم شمدظمؾ اًمتل اًمتٗم٤مصٞمؾ سمٕمض ُمـ صمؿ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ ذم اًمٚملم  .ؾم٧م وُمٜمٝمؿ طمريم٤مت، أرسمع يٓمٞمؾ ُمـ وُمٜمٝمؿ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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ٌ ٝمؿ يٙمقن أن: وهق أٓ ضمدًا، ُمٝممً  ؿمٞمئ٤مً  اعم٘متديـ قمغم ي٘متيض هذا: وم٢مذاً   ٌُٝمؿ ًم  وىمٚم

 ُم٤م وم٢مذا أرسمٕم٤ًم، يٛمد ًمٕمٚمف ؾمت٤ًم، يٛمد ًمٕمٚمف طمريمتلم، يٛمد ًمٕمٚمف اإلُم٤مم، ىمراءة ُمع وقم٘مُٚمٝمؿ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك  جي٥م هٜم٤م ًمٚمٜمقن، إؾمٙم٤مٟمف وؾمٛمٕمتؿ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

، أن ًمٙمؿ يتٞمن مل إن شمتّمقروا، أن  ضَمْٝمرَ  شمًٛمٕمقا  أن ًمٙمؿ يتٞمن ٓ ُم٤م ويمثػماً  شمًٛمٕمقا

 اًمذيـ اعمذاه٥م سمٕمض ُمتٕمّم٦ٌم ُمـ اإلُم٤مم يٙمقن وم٘مد آظمر، أو ًم٥ًٌم سمآُملم، اإلُم٤مم

ر اًمًٜم٦م أن ويرون سمآُملم، اجلٝمر شمريمٝمؿ ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمٗمقن  شمًٛمٕمقا  ومال هب٤م اإلها

 إذا اًم٤ًمسم٘م٦م، ًمٚمٛمالطمٔم٦م شمٜمتٌٝمقا  أن ومٞمٙمٗمٞمٙمؿ وطمٞمٜمئذ سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر هذه واحل٤مًم٦م

 هق ي٘مقل ُم٤م سمٛم٘مدار أنٗمًٙمؿ ذم َٟمَٗم٤ًمً  ظمذوا -طمٞمٜمئذ- ُٔملم، اإلُم٤مم إؾمٙم٤من ؾمٛمٕمتؿ

 ذم وم٤مًمٕمذر جيٝمر يم٤من إذا أُم٤م جيٝمر، ٓ يم٤من إذا هذا آُملم، ُمٕمف أنتؿ ىمقًمقا  صمؿ آُملم، هاً 

 قمغم ُمٕمف ٟمٛمٌم ٟمحـ اإلُم٤مم ُمـش آم» ٟمًٛمع ُم٤م أول احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنٜم٤م أبٕمد: اعمخ٤مًمٗم٦م

: سمٛمٕمٜمك آُملم، ىمقًمف ُمـ اإلُم٤مم ومراغ ٟمٜمتٔمر أن إومْمؾ أن إمم ذهٌقا  اًمٕمٚممء سمٕمض أن

 وٓ» ًمٜمقن اإلُم٤مم ضمزم ٟمًٛمع طمتك سمآُملم ٟمنمع ٓ ىمٚمٜم٤م يمم اًم٤ًمسمؼ اًمتٗمّمٞمؾ طم٥ًم

 سمآُملم اعم٘متدون ٟمحـ ٟمنمع ُم٤م: أي آُملم، وم٘مقًمقا  شمٗمًػم ذم اًمث٤مين اًم٘مقل قمغمش اًمْم٤مًملم

 قمـ اًمٌٕمد ذم أطمقط اًم٘مقل هذا إٟمف ؿمؽ ٓ آُملم، ًمٜمقن اإلُم٤مم إؾمٙم٤من ؾمٛمٕمٜم٤م إذا إٓ

: اإلُم٤مم ىمقل قمغم اًمًالم قمٚمٞمف رشمٌف اًمذي إُمر حت٘مٞمؼ وذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم اًمقىمقع

 .أطمقط هذا «وم٠مُمٜمقا  أُمـ إذا»

ر هذا ٟمت٠مظمر أن يٜمٌٖمل ُم٤م أنٜم٤م وإرضمح اًمٔم٤مهر ًمٙمـ   أَّٓ  اعمٝمؿ وإٟمم يمٚمف، اًمت٠مظم 

ٟم٤م وم٢مذا اًمٞمقم، اًمقاىمع هق يمم يٌدأ أن ىمٌؾ سمآُملم ٟمٌدأ سم٠من اإلُم٤مم ٟمًٌؼ  قمٛمٚمٞم٤مً  هذا قمغم مَتَرَّ

 اًمٜمحق هذا قمغم قمٛمٚمٞم٤مً  وشمٕمٚمٞممً  ًمٚمحدي٨م شمٌٚمٞمٖم٤مً  اًمًٜم٦م هذه ٟمٜم٘مؾ أن ًمٜم٤م ؾم٤مغ -طمٞمٜمئذ–

نوا فٌىه من وافق تيمونه تيمْي ادالئكة » أن، ؾمٛمٕمتٛمقه اًمذي ن اإلمام فَيمِّ إذا أمَّ

 .«ُغِفر له ما تقدم من ذىبه

 :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمٕمّمٞم٦م، هق اًمٜمٌقي إُمر خم٤مًمٗم٦م أن اقمت٘م٤مدي ذم خيٗم٤ميمؿ وًمٞمس

ِذيَن ُُيَالُِفوَن َعنْ ﴿ ﴾ َأْمِرِه َأْن ُتِصوبَُهْم فِتْنٌَة َأْو ُيِصوبَُهْم َعَذاٌب َألِومٌ  َفْلوَْحَذِر الَّ

 .[64:اًمٜمقر]
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 سم٠من ؿمٕمروا إذا ومٞمم يم٤مهتمُمٝمؿ سم٤معمخ٤مًمٗم٦م هيتٛمقن ٓ ىمد اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ًمٙمـ 

 شم٤ٌمرك- اهلل عمٖمٗمرة اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ خينوا أن: وهل سم٤معمخ٤مًمٗم٦م يمؼمى ظم٤ًمرة هٜم٤مك

)إذا أمن اإلمام فيمنوا، فٌىه من وافق  سمآُملم، اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمغم اعمؽمشم٦ٌم -وشمٕم٤ممم

 تيمونه تيمْي ادالئكة غفر له ما تقدم من ذىبه(.

 وُييون اعم٤ًمضمد، ُييون اًمذيـ اعمالئٙم٦م أن: احلدي٨م هذا وُمٕمٜمك 

 اًمٌنم اعمٓمٌققملم، يم٤مًمٌنم ًمٞمًقا  هؿ ُمٕمروومتلم ٟمقسمتلم قمغم اخلٛمس اًمّمٚمقات

: سم٘مقًمف وصٗمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل ٕن يمذًمؽ: ًمٞمًقا  وم٤معمالئٙم٦م اعمٕمّمٞم٦م، قمغم اعمٓمٌققملم

َ َُم٤م َأَُمَرُهْؿ َوَيْٗمَٕمُٚمقَن َُم٤م ُي١ْمَُمُرونَ ﴿  .[6:اًمتحريؿ﴾ ]ٓ َيْٕمُّمقَن اّللَّ

 اإلُم٤مم، شم٠مُملم ىمٌؾ آُملم ي٘مقًمقن ٓ ومٝمؿ اإلُم٤مم، ُي٤ًمسم٘مقن ٓ هؿ: ذًمؽ قمغم سمٜم٤مءً 

 اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمٝمؿ وواومؼ اعمالئٙم٦م، ومٕمؾ اعم٘متدون ومٕمؾ إذا أو ىم٤مم، إذا ومحٞمٜمئذ

 اًمرؾمقل إظم٤ٌمر ُمـ ًمٙمـ ٟمدريمف، وٓ سمف، ٟمحس ٓ ٟمحـ همٞمٌل، أُمر -ؿمؽ سمال- وهذا

 اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد ي٘مقًمقن اعمالئٙم٦م أن ٟمٕمٚمؿ احلدي٨م هذا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 ذًمؽ ُمـ يم٤من شم٠مُمٞمٜمٝمؿ، قمغم وواوم٘مٜم٤مهؿ ومٕمٚمٝمؿ، ومٕمٚمٜم٤م ٟمحـ وم٢مذا: ي٘مقًمقن هؿ سمآُملم

 يمم قم٤مش ًمق ضمدًا، ضمداً  قمٔمٞمؿ ُمٙم٥ًم وهذا ذٟمقسمٜم٤م، ًمٜم٤م اهلل يٖمٗمر أن اهلل قمٜمد أضمرٟم٤م

 هق اًمذي اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمقح قمٛمر اعمًٚمؿ قم٤مش ًمق وسمٖمػمه٤م، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم أىمقل

 ؾمٜم٦م أخػ ُمـ أيمثر هق اًمذي ٟمقح قمٛمر قم٤مش ًمق قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ ؾمٜم٦م أخػ ُمـ أيمثر

 إٟمم اعمٖمٗمرة هذه أن سم٤مًمؽ ومم اًمراسمح، هق ًمٙم٤من ًمف اهلل ًمٞمٖمٗمر وم٘مط قم٤مُم٤ًم، مخًلم إٓ

 هذا اسمتداء صمؿ ،شاًمْم٤مًملم وٓ» ىمقًمف وعمت٤مسمٕمتف اإلُم٤مم ًم٘مراءة سم٤مإلٟمت٤ٌمه وم٘مط اعمًٚمؿ يٜم٤مهل٤م

 اهلل، ؿم٤مء ُم٤م ًمف اهلل همٗمر يت٠مظمره، وٓ يت٘مدُمف ٓ سمآُملم ُمٕمف هق ومٞمٛمٌم سمآُملم، اإلُم٤مم

 .ضمداً  قمٔمٞمؿ ُمٙم٥ًم هذا

دوا اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد ًمٞمٌٚمغ ًمذًمؽ  ًمٞمٙمـ صمؿ اًمٜمٌقي، إُمر هذا شمٜمٗمٞمذ قمغم ُمٕمٜم٤م شمٕمقَّ

ٌَٚمِّٖمقا  أن سمٕمد ومٞمم مَه ٙمؿ  .وراءيمؿ ُم٤م شُم

 إٟمف اعمًٚمٛملم سمالد يمؾ ذم -صحٞمح– أراه٤م وأن٤م ضمدًا، ُمٝمٛم٦م أؿمٞم٤مء هذه ُمداظمٚم٦م:

 ذم اًمّمٖمػمة وم٤مٕؿمٞم٤مء ديٜمٜم٤م، ذم اًمّمٖمػمة إؿمٞم٤مء قمغم ًمٚمتٕمٚمؿ ٟمٙمقن ُم٤م أطمقج ٟمحـ
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 اعم٤ًمضمد ذم قمٜمدٟم٤م اًمِمٞمقخ ٟمرى ُمٜم٤م، اعمتٕمٚمٛملم اًمٜم٤مس طمتك مت٤مُم٤ًم، ٟمجٝمٚمٝم٤م ٟمحـ ديٜمٜم٤م

 أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ُمِمٙمٚم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م، ُمِمٙمٚم٦م قمـ يم٤مُمٚم٦م ظمٓم٦ٌم خيٓم٥م اًمقاطمد ي٘مػ

 هذه اًمٌقل، ُمـ اإلٟم٤ًمن يتؼمأ  يمٞمػ اًمٜم٤مس ُيٕمٚمِّؿ ُمٜمٝمؿ أطمداً  أن ٟمرى وٓ يمذا، ُمِمٙمٚم٦م

 .ًمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  اعمٝمٛم٦م إؿمٞم٤مء

 ذم هذه أن: وهق رء ُمالطمٔم٦م ُمع شم٘مقل يمم إُمر يٕمٜمل، طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 ُم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أن اٟمٔمر يمٌػمة، اهلل قمٜمد وًمٙمٜمٝم٤م هٞمِّٜم٦م، سمٛمٕمٜمك صٖمػمة شمٙمقن ىمد اًمقاىمع

ة عذاب القز منه(.: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ىمٚم٧م هوا من البول فٌن عامَّ  )َتنَزَّ

 أو اًمٌدن يّمٞم٥م اًمٌقل ُمـ رؿم٤مش صٖمػم رء هذاش اًمٌقل ُمـ شمٜمزهقا : »إذاً  

 أب٤م ي٤م اًمٌٜمٓمٚمقن، سمٚم٤ٌمس اسمُتُٚمقا  اًمذيـ وظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، ُمـ يمثػم ومٞمف ي٘مع وهذا اًمثٞم٤مب،

ه قمغم ي٤ًمقمد ٓ اًمٌٜمٓمٚمقن هذا ٕنف اًمدهر: ُمّمٞم٦ٌم هذه اهلل قمٌد  هذه اًمٌقل ُمـ اًمتَّٜمَز 

 رواه إول ُمـ أصح وهق أظمر احلدي٨م ذم -أجْم٤مً – ىم٤مل يمم وًمذًمؽ طم٘مٞم٘م٦م،

)أن النبي : قمٜمٝمم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م ُمـ صٞمحٞمحٝمم ذم وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري

)بذ إىه  اًمِم٤مهد هٜم٤ممرَّ بقزين فقال: أما إهنام لوعذبان وما يعذبان ِف كبر(  ط

)ال يستس من البول، وأما  رواي٦م وذمكبر، أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول( 

 ُمـ سمٕمذق إًمٞمف ُي١مشمك أن واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمر صمؿاآلخر فكان يسعى بالنمومة( 

)لعل اَّلل أن : وم٘م٤مل هذا قمـ وم٠ًمخقه ؿم٘م٤ًم، ىمؼمٍ  يمؾ قمغم وووع ؿم٘ملم، ومِم٘مف ٟمخٞمؾ،

 .ُيفف عنهام ما داما رطبْي(

 ـمٕم٤مُمؽ قمـ اًمت٠مظمر سم٤مب ومتح٧م يٕمٜمل أن٧م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمـ وهذا- وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم

 ُمـ يمثػم ئمـ -قمٚمٞمٝم٤م ويتٕمرومقا  يتٕمٚمٛمقه٤م اًمٜم٤مس ٓزم اًّمكم إؿمٞم٤مء يٕمٜمل سمًٌٌٝم٤م

 اًمٞمقم اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕم٤مدة اًمٜم٤مس، ُمـ اخل٤مص٦م سمٕمض ُمـ اًمٔمـ هذا شمًٛمٕمقن وىمد اًمٜم٤مس

 يٜمٗمع هذا إن ُمٜمٝمؿ زقممً  اًم٘مٌقر، قمغم اًمرـم٦ٌم إهمّم٤من ووع ُمـ إقمٞم٤مد، ذم وسمخ٤مص٦م

 ُِمـ ظمٚمَّػ ُم٤م أو ص٤مًمح، قمٛمؾٍ  ُمـ ىمدم ُم٤م إٓ اعمٞم٧م يٜمٗمع ٓ هٞمٝم٤مت هٞمٝم٤مت اعمٞم٧م،

ُموا َوآَثاَرُهمْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًمّم٤محل٦م، آصم٤مره ُمـ سمٕمده  ،[10:يس﴾ ]َوَىْكتُُب َما َقدَّ
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)إذا مات : رواي٦م وذم)إذا مات اإلىسان( : ىمقًمف ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ذًمؽ وذح

ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح 

 وإٓ اًمّم٤مًمح قمٛمٚمف إٓ إـمالىم٤ًم، يٗمٞمده أن يًتٓمٞمع أطمد ُم٤م اعمٞم٧م ُم٤مت وم٢مذايدعو له( 

 وإٓ واحلدي٨م، أي٦م شمدل يمم ص٤مًمح، ًمف ًمٕمٛمؾ آصم٤مرٍ  ُمـ سمٕمده ُمـ ظمٚمَّػ ُم٤م ىمٚمٜم٤م يمم

 يدقمق دقم٤مء وإٓ أذه٤مٟمٜم٤م، ذم ىم٤مئمً  هذا ئمؾ أن وجي٥م آظمر، اؾمتثٜم٤مء ٟمًتثٜمل أن سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م

 هذا وًمٙمـ اعمٞم٧م، ذًمؽ سمف ومٞمٜمتٗمع اًمدقم٤مء، هلذا اهلل ومٞمًتجٞم٥م ُمٞم٧م، عمًٚمؿ اعمًٚمؿ سمف

 ٟم١مُمؾ أن: سمٛمٕمٜمك ووم٤مشمٜم٤م، سمٕمد وٓ طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ٓ قمٚمٞمف، ٟمتٙمؾ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ همٞمٌل أُمر

 اًمٖمٞم٥م، قم٤ممل ذم هذا ًمٜم٤م اهلل ومٞمٖمٗمر ًمٜم٤م ومٞمدقمق ص٤مًمح رضمؾ سمٜم٤م يٛمر أن ُمتٜم٤م إذا أنٜم٤م

ُ ﴿: وم٢مذاً  اًمِمجرة، ذم قمنمة وٓ اًمٞمد ذم قمّمٗمقر: ي٘مقل اعمثؾ وًمذًمؽ ى اّللَّ َوؾَمػَمَ

ٌِّئُُٙمْؿ سمَِم يُمٜمتُْؿ شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  َٝم٤مَدِة وَمٞمُٜمَ وَن إمَِم قَم٤ممِلِ اًْمَٖمٞم٥ِْم َواًمِمَّ ﴾ قَمَٛمَٚمُٙمْؿ َوَرؾُمقًُمُف صُمؿَّ شُمَرد 

 ومٕمٚمف ُم٤م أُم٤م إـمالىم٤ًم، اعمٞم٧م يٗمٞمد ٓ اًمٜمدي اًمرـم٥م اًمٖمّمـ ومٝمذا ،[127و93:اًمتقسم٦م]

 صحٞمح ذم رواي٦م ذم ضم٤مء يمم اهلل ُمـ ويمراُم٦م ُمٕمجزة ومٝمذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 دام ُم٤م اعم٘مٌقر ذم ط اًمٜمٌل ؿمٗم٤مقم٦م ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل أن ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ ُمًٚمؿ

 .رـم٤ٌمً  اًمٖمّمـ

 قمغم اًمٖمّمـ واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ووع اًمذي اعمٞم٧م اٟمتٗم٤مع قمٚم٦م: وم٢مذاً 

 دقم٤م ط اًمٜمٌل أن هق اًمٕمٚم٦م وإٟمم سم٤مًمٖمّمـ، اعمقضمقدة واًمٜمداوة اًمرـمقسم٦م هق ًمٞمس ىمؼمه

 اًمٖمّمـ دام ُم٤م وإٟمم يٌٕمثقن، يقم إمم ًمٞمس وًمٙمـ اعمٞم٧م، سمحؼ دقم٤مءه ُمٜمف اهلل وىمٌؾ

 ُمثؾ اعمًٚمؿ سمف هيتؿ ٓ اًمذي اًمٌمء أن ُمٜمف وٟمًتٗمٞمد احلدي٨م ُمٕمٜمك هق هذا وم٢مذاً  رـم٤ٌمً 

 ومذًمؽ اًمٌقل رؿم٤مش ُمـ سم٤مًمتٜمزه آهتمم قمدم أو اعمجٚمس، ذم اعمًٚمؿ أظمٞمف اؾمتٖم٤مسم٦م

 ُمـ وإي٤ميمؿ يٕمٞمذٟم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل اًم٘مؼم، ًمٕمذاب اعمقضم٦ٌم إؾم٤ٌمب ُمـ

 .اًم٘مؼم قمذاب

 ( 22: 22: 49/ 441/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 16: 24/ 441/واًمٜمقر اهلدى) 
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 بـالتلمني اإلمام مسابؼة

ٟمٜم٤م ي٤م ظمٓم٠م ذم اًمِمٞمخ:  ُم٤ًمضمد ًمٞمس اعم٤ًمضمد، ذم ُمٜمتنم اعمّمٚملم سمٕمض ُمـ إظمقا

 طمتك ذًمؽ ُمـ ٟمًتثٜمل ٓ -إؾمػ ُمع- يُمٚم ٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمؾ ُمٕمٞمَّٜم٦م، سمٚمدة

 إٓ هٜم٤مك يٙمـ مل وًمق سم٤مًمت٠مُملم، ًمإلُم٤مم اعم٘متديـ ُم٤ًمسم٘م٦م: وهل اًمنميٗملم، احلرُملم

 ختتٚمٗمقا  ومال سمف ًمٞم١مشمؿَّ  اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمٕم٤مم، احلٙمؿ

 ش.قمٚمٞمف

 يٙمقن أن: دًٓمتف ذم يٕمٜمل اًمذي اًمٕم٤مم احلدي٨م هذا إٓ اعمقوقع ذم يٙمـ مل ًمق 

 .قمٚمٞمف ُمت٘مدُم٤مً  أو ًمف، ؾم٤مسم٘م٤مً  وًمٞمس سم٤مإلُم٤مم، ُم٘متدي٤مً  اعم١مشمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اعم٠ًمخ٦م، هبذه يتٕمٚمؼ ظم٤مص طمدي٨م وهٜم٤مك ومٙمٞمػ 

ـ إذا: »واًمًالم ٜمقا، اإلُم٤مم أُمَّ  شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

ـ إذا» ضمدًا، سيح احلدي٨م ومٝمذاش ذٟمٌف ُمـ ٜمقا  اإلُم٤مم أُمَّ  ش.وم٠مُمِّ

ـ أن ىمٌؾ أن  : ي٘مقًمقن سمف، اعمٙم٤من ُيَرج   قم٤ملٍ  سمّمقت يٓمٚمٕمقا  اعم٘متديـ اإلُم٤مم ُي١مُمِّ

 ش.اًمْم٤مًملم وٓ» ُمـ ظَمَٚمص ُم٤م زال ُم٤م ُمثكم ويٛمٙمـ آُملم،

ر وم٠من٤م وًمذًمؽ   يتٜمٌف أن: اجلمقم٦م صالة ذم ُُمَّمؾ   يمؾَّ  اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 .اًم٘مرآن ُمـ يًٛمع ُم٤م أوًٓ  يتدسمر وأن اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مرآن ًمتالوة

 َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم وصؾ إذا َٟمَٗمًف ُيٌس أن: وصم٤مٟمٞم٤مً  

٤مًمِّلمَ  ك ٓ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ  ىمٌؾ ًمٞمس سمآُملم، اإلُم٤مم سمدءَ  يًٛمع أن ىمٌؾ سمآُملم ًم٤ًمٟمف ُيـَحرِّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم يٜمتٝمل أن  .[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ىمقًمف خي٤مًمػ ٕنف رسمف: قمٜمد ي٠مثؿ أنف: وُمْحِِمف وُمـ ضمدًا، ضمداً  وم٤مطمش ظمٓم٠م هذا

ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ٜمقا  َأُمَّ  ش.وم٠مُمِّ

 ٓ َٟمَٗمًؽ اطْمٌِس هق؟ ُم٤م ؾمٝمؾ، ؾمٛمٍح  سم٥ًٌٍم  رسمِّف ُمٖمٗمرة خيُن  أنف: وُمْحِِمف وُمـ
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 شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمؽ ـم٤مسمؼ» سمآُملم شمًٌ٘مف مل: أي ذًمؽ ومٕمٚم٧م إن وم٢مٟمؽ سمآُملم، اإلُم٤مم شمًٌؼ

 ش.اعمالئٙم٦م

 ممـ اعمًجد، ذم.. إرض ذم يم٤مٟمقا  ؾمقاء: هيٛمٜم٤م ٓ اعمالئٙم٦م؟ ه١مٓء أجـ 

 .شمٜمزل وٟمقسم٦م شمٓمٚمع ٟمقسم٦م اًمٕمٍم، صالة قمٜمد يت٤ٌمدًمقن ٟمقسمتلم، قمغم ُييون

 اًمًمء ُمالئٙم٦م وم٢من إطم٤مدي٨م، سمٕمض ذم وارد وهذا اًمًمء، ُمالئٙم٦م يم٤مٟمقا  أو 

 هذه: وم٢مذاً ش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمُف واومؼ وم٢مذا» آُملم،: ي٘مقًمقن

 .ضمداً  قمٔمٞمٛم٦م همٜمٞمٛم٦م

 اًمثٛمـ ًمٙم٤من اعمٖمٗمرة هبذه ًمٞمحٔمك اًمًالم، قمٚمٞمف ٟمقح طمٞم٤مة أطمُدٟم٤م قم٤مش ًمق 

 جيٝمر اًمذي اإلُم٤مم وراء ومِْٙمرٍ  مَجْع ُمـ أيمثر إمم حتت٤مج ٓ اًم٘مْمٞم٦م سم٤مًمؽ؟ ومم سَمْخ٤ًًم،

ءشَمف وشُمَت٤مسمع وشُمَراىم٥م سم٤مًمّمالة،  يٌدأ ٓ طمٞمٜمئذٍ  اًمٗم٤محت٦م، آظمر إمم وصؾ وم٢مذا آي٦ًم، آي٦مً  ىمرا

ف اإلُم٤مم ينمع طمتك آُملم، سم٘مقل ًُ  .سمآُملم ٟمٗم

 اًمٜمٌقي إُمر هذا حت٘مٞمؼ حتّمٞمؾ: هق سمآُملم، اإلُم٤مم ضمٝمر ذقمٞم٦م ذم احلٙمٛم٦م وُمـ

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمم- ًها  اإلُم٤مم ىم٤مل إذا وإٓ وضمؾ، قمز اهلل ُمٖمٗمرة إمم ي١مدي اًمذي

،ش آُملم: »ىم٤مل إذا -سمآُملم جيٝمرون وٓ اًمًٜم٦م خي٤مًمٗمقن ممـ إئٛم٦م  ُمـ: ىم٤مل ُم٤م أو ًها

 .يٛمٙمـ ٓ اإلُم٤مم؟ يًٌ٘مقن ٓ اًمذيـ اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمٜم٤م يقاومؼ ٟمتٛمٙمـ ٟم٘مدر أجـ

 .سمآُملم اإلُم٤مم ضمٝمر اًمًٜم٦م ُمـ ضُمِٕمؾ أن: اًمتنميع مت٤مم ُمـ ًمذًمؽ 

 ذم وًمق- سمذًمؽ ٟمٜم٤مل أن قمًك صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمٗم٤مئدة وهلذه أوًٓ، احلٙمؿ هلذا وم٤مٟمتٌٝمقا 

 .وشمٕم٤ممم  شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة -يقًُم٤م واطمدة صالة

 ( 22: 74: 02/ 443/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 بني ادلمقم مجع ووجقب بالتلمني، اإلمام مسابؼة حرمة

الركقع مـ الرفع بعد والتحؿقد التسؿقع  

 (22:22:47/ب11: اًمٜمقر رطمٚم٦م) راضمع

 (آمني) بـ اإلمام مسابؼة خطل

 ظمٚمٗمف اًمت٠مُملم هؾش اًمْم٤مًملم ٓ»وش آُملم» ىم٤مل اإلُم٤مم يم٤من إذا اح٠مُمقم، اًم١ًمال:

  ؿمٞمخ؟ ي٤م صم٤مسم٧م هق هؾ ضمٝمراً،

 ضمٝمراً  يٙمقن اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم٘متديـ شم٠مُملم أن أظمػماً  ًمديٜم٤م شمرضمح ٟمٕمؿ، :اجلواب

 . اإلُم٤مم يمجٝمر

  ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمدًمٞمؾ ُم٤م اًم١ًمال:

  ٟمٕمؿ؟ :اجلواب

  اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م اًم١ًمال:

 ومٞمف دمد اًمث٤مين اعمجٚمد ذمش اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» راضمع اًمدًمٞمؾ :اجلواب

 . اًمِم٤مذم اًمٌٞم٤من

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك اًم١ًمال:

 . سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وًمٙمـ وإي٤مك، :اجلواب

 . ويرو٤مه ُيٌف ح٤م وإي٤مك يقوم٘مٜم٤م اهلل ُمداظمٚم٦م:

ريمؿ، ًمٙمٜمل ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:  . اعم١مُمٜملم شمٜمٗمع واًمذيمرى أذيمِّ

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اعم٘متديـ أن هب٤م، وطمٚمٚم٧م ـمٗمتٝم٤م، اًمتل اًمٌالد يمؾ ذم اًمت٠مُملم قم٤مدة إن اًمِمٞمخ:

 .سمآُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن

ٌَّٝمقا، أن أُمث٤مًمٜم٤م همرسم٤مء يمٜمتؿ وإن شمتٜمٌٝمقا، أن اجلٛمٝمقر، هذا ُمـ يمٜمتؿ إن ومٞمٜمٌٖمل   ومٕمٚمٞمٙمؿ شُمٜمَ

 سمآُملم شمتٚمٗمٔمقا  ٓ وأن َأنَْٗم٤مؾَمٙمؿ حتًٌقا  أن ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ و  ﴿: ي٘مقل اإلُم٤مم ؾمٛمٕمتؿ إذا أنٙمؿ

 .هلل وم٤محلٛمد احلٙمؿ، هلذا ُمٜمتٌٝملم يمٜمتؿ وم٢مذا سمآُملم، سمدأ اإلُم٤مم شمًٛمٕمقا  طمتك

روا أن -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمم وقمٚمٞمٙمؿ   إذا هذا يمالُمل وؾمتتذيمرون طمقًمٙمؿ، َُمـ شُمذيمِّ

 اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اًمٜم٤مس يمؾ أن ضمٝمري٦م، صالة ومٞمف شمّمٚمقن ُمًجد أي ذم اٟمتٌٝمتؿ ُم٤م

 . سمآُملم اعمًجد وَو٩ّم  إٓش اًمْم٤مًملم وٓ» ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل اإلُم٤مم يٙم٤مد ومال سمآُملم،

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 هؿ صمؿ سمآُملم، اإلُم٤مم اسمتداءً  يًٛمٕمقا  طمتك يؽميثقا  أن اعم٘متديـ قمغم: وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

، اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٛمالً  ي١مُمٜمقن  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 . اًمِمٞمخلم سملم قمٚمٞمف ُمتٗمؼ طمدي٨م ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمرَ  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (22: 79: 74/   027/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؽقن؟ متك اإلمام خؾػ التلمني

 آُملم؟: ٟم٘مقل ُمتك آُملم،: وم٘مقًمقا  آُملم: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ُمداظمٚم٦م

 ذم شمٗمًػمه احلدي٨م هذا سمٕمًْم٤م، سمٕمْمٝم٤م يٗمن ط اًمٜمٌل أطم٤مدي٨م: اًمِمٞمخ

 وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »ط ىمقًمف وهق أٓ أجًْم٤م، قمٚمٞمف ُمتٗمؼ وهق أظمر، احلدي٨م

، أُمـ إذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف  هق هذا وم٠مُمٜمقا

 سمدأ إذا اإلُم٤مم أن ذًمؽ وسمٞم٤من سم٤مًمت٠مُملم، يتٚمٗمٔمقا  أن اعم٘متديـ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي اًمقىم٧م

 وُمـ قمٜمف، يت٠مظمرون وٓ يت٘مدُمقٟمف ٓ ذًمؽ، ذم يت٤مسمٕمقه أن اعم٘متديـ ومٕمغم آآُملم،: سم٘مقًمف
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 وصٚمٞم٧م أتٞمتٝم٤م اًمتل اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم ُمٝمجقرة اًمًٜم٦م هذه أن إؾمػ ُمع اعمالطمظ

 اعمًجد و٩م إٓ اًمْم٤مًملم، وٓ: ىمقًمف ُمـ يٜمتٝمل يٙم٤مد ٓ اإلُم٤مم وم٢من أئٛمتٝم٤م، وراء

 .آُملم: سم٘مقهلؿ

 ٓزم وُمـ هم٤موماًل، يٙمقن وٓ ي٘مًٔم٤م يٙمقن أن قم٤مُم٦م سمّمقرة ُمّمؾ يمؾ قمغم جي٥م

 آُملم،: سم٘مقل اإلُم٤مم يًٌؼ أٓ: ذًمؽ ومٛمـ ُمقوٕمف، رء يمؾ يْمع أن اًمٞم٘مٔم٦م هذه

 ومٞمجٛمع آ،: اعمٛمدودة أًمػ سمٛمد ُمٌتدًئ٤م اإلُم٤مم ىمقل يًٛمع طمتك يٜمتٔمر أن ومٞمٜمٌٖمل

ًٓ  وإٓ آُملم، ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اجلٛمع  أُمـ إذا: »اًمٍميح اًمٜمٌقي إُمر هذا ظم٤مًمٗمقا  أو

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وزان قمغم وم٢مٟمفش وم٠مُمٜمقا   وإذا وم٤مريمٕمقا

 .احلدي٨م آظمر إممش وم٤مؾمجدوا ؾمجد

 اًمّمالة قمٚمٞمف سمف وقمد اًمذي اًمٕمٔمٞمؿ إضمر ذًمؽ ظمنوا اإلُم٤مم ؾم٤مسم٘مقا  إذا: وصم٤مٟمًٞم٤م

 إذاش.. »ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف اهلل همٗمر: »وهق اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١َمُمٜملم اعم١ْمُمٜملم واًمًالم

 ذيمرش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا، اإلُم٤مم أُمـ

 ٓ﴿: سمحؼ رهبؿ وصٗمٝمؿ يمم أهنؿ إمم ُمِمػًما  اعمالئٙم٦م هٜم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

َ  َيْٕمُّمقنَ   اعمالئٙم٦م أن ضمًدا ومٌدهل [6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 سمٕمض يٗمٕمؾ يمم اإلُم٤مم يًٌ٘مقن ٓ اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م ُمع اًمّمالة ُييون اًمذيـ اًمٙمرام

 .ذًمؽ سمٞم٤من صدد ذم ٟمحـ ويمم اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمٚمػ اعمّمٚملم

 شم٠مُمٞمٜمف ي٘مع ًمإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘متف قمدم طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هبذا اعمًٚمؿ شم٘مٞمد إذا ومحٞمٜمئذ

٤ًٌم اعمقاوم٘م٦م هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ضمٕمؾ وم٘مد اعمالئٙم٦م، شم٤مُملم ُمع  ذقمٞم٤ًم ؾمٌ

 .ًمذٟمقسمف اهلل ُمٖمٗمرة اعم١مُمـ ًمتحّمٞمؾ

، سمّمٗمتٝمؿ اسمتالهؿ اًمذي اًمقىم٧م ذم أنف قم٤ٌمده قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ وُمـ  سمنًما

 ىمٚمٞمؾ أو يمثػم رء ذم ي٘مٕمقن سمد وٓ ومٝمؿ اهلقى، إمم اعمٞمؾ وسمٖمريزة سم٤مًمِمٝمقة اسمتالهؿ

 قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ إمم يِمػم يمم يم٤معمالئٙم٦م، اًمٕمّمٛم٦م قمغم يٗمٓمروا مل ٕهنؿ اعمخ٤مًمٗم٦م: ُمـ

 ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة
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 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ

 أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ – اعمّم٤مومح٦م: أي – اًمٌٓمش

 ش.يٙمذسمف

 اًمتل اعمٕم٤ميص ُمـ يمثػًما  أو ىمٚمٞماًل  يقاىمع أن سمد ٓ إٟم٤ًمًٟم٤م يمقٟمف سمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن: وم٢مًذا

٤ًٌم عمٕم٤مصٞمف ارشمٙم٤مسمف يم٤من اهلل يٖمٗمره٤م مل إن  سَمٜمُقنَ  َوٓ َُم٤مٌل  َيٜمَْٗمعُ  ٓ َيْقمَ ﴿: قمذاسمف ًمٜمٞمؾ ؾمٌ

 * َّٓ ـْ  إِ َ  َأتَك َُم  قمز اهلل ـمٌع اًمذي اًمٓمٌع هذا ُمع [89 - 88: اًمِمٕمراء﴾ ]ؾَمٚمِٞمؿٍ  سمَِ٘مْٚم٥ٍم  اّللَّ

 سمٕمض ذٟمقهبؿ، هب٤م هلؿ اهلل يٙمٗمر ذقمٞم٦م أؾم٤ٌمسًم٤م هلؿ ضمٕمؾ ىمد قم٤ٌمده ُمـ اًمٌنم وضمؾ

 قمٚمٞمف ىمقًمف يمٛمثؾ ضمٝمٞمد، ضمٝمد إمم ُمثاًل  حتت٤مج ُم٤م ُمٞمنة، اهلل ؾمٌح٤من إؾم٤ٌمب هذه

 ويم٘مقًمفش أُمف وًمدشمف يمٞمقم ذٟمقسمف ُمـ ظمرج يٗمًؼ ومل يروم٨م ومٚمؿ طم٩م ُمـ: »اًمًالم

 يٖمتًؾ أطمديمؿ دار أُم٤مم همٛمر ضم٤مر هنر يمٛمثؾ اخلٛمس اًمّمٚمقات ُمثؾ: »اًمًالم قمٚمٞمف

 رؾمقل ي٤م ٓ: ىم٤مًمقا  رء؟ سمدٟمف قمغم درٟمف ُمـ يٌ٘مك أتروٟمف ُمرات، مخس يقم يمؾ ومٞمف

 ش.اخلٓم٤مي٤م هبـ اهلل يٙمٗمر اخلٛمس اًمّمٚمقات ومٙمذًمؽ: ىم٤مل! اهلل

 قمز اهلل ومْمؾ ُمـ ًمٙمـ آظمره، وإمم اؾمتٕمداد إمم.. ضمٝمد إمم حتت٤مج وم٤مًمّمٚمقات

٤ًٌم ضمٕمؾ أنف وضمؾ  اجلٝم٤مد أو اعمالطمٔم٦م ُمـ ىمٚمٞمؾ ُمع ُمٖمٗمرشمف، ًمٜمٞمؾ ضمًدا ُمٞمًنا  ؾمٌ

 طمتك ٟمٗمًؽ وحتٌس اًمْم٤مًملم، وٓ: اإلُم٤مم ىمقل شمراىم٥م أن وم٘مط هق؟ ُم٤م ًمٚمٜمٗمس،

 وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة اؾمتح٘م٘م٧م سمؽ وإذا أن٧م شم٤مسمٕمف: إًذا.. آآ: ومٞم٘مقل اإلُم٤مم ينمع

، اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اعمت٤مسمٕم٦م هذه حت٘مٞمؼ عمجرد  اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا

 ش.ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 دم٤موب ئمٝمر: وم٤مئدة وم٠مذيمر اًم١ًمال، قمـ اإلضم٤مسم٦م ُمـ اٟمتٝمٞم٧م وىمد ئمٝمر هٜم٤م وُمـ

 اإلُم٤مم ضمٝمر ذقمٞم٦م قمدم إمم يذهٌقن وم٤مًمذيـ سمٕمض، ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمنميٕم٦م أطمٙم٤مم

 شمٓمٌٞمؼ ُمـ يتٛمٙمٜمقن ٓ ٕهنؿ اًمٗمْمٞمٚم٦م: هذه هلؿ خمًنا  هذا ُمذهٌٝمؿ يٙمقن سم٤مًمت٠مُملم

 اًم٘مقل اإلُم٤مم أت٤مسمع يدريمقن ٓ هؿش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمراءشمف ُمـ اٟمتٝم٤مئف ومقر سمآُملم  ٓ هؿ صمؿ ذًمؽ، يدرون ٓ ؟[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اًمٚملم سمٛمد اًمتجقيد قمٚممء قمٜمد اعمًٛمك اعمد أـم٤مل يدرون [ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ
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 ٓ آُملم، ذم يت٤مسمٕمقه أن سمدورهؿ هؿ يتٛمٙمٜمقا  طمتك ؾم٧م، أم أرسمع أم طمريمتلم ُمده هؾ

 سم٥ًٌم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه سمذًمؽ ومخنوا سمآُملم، جيٝمر ٓ اإلُم٤مم أن دام ُم٤م ذًمؽ يًتٓمٞمٕمقن

ن ومٞمف آظمر ظمٓم٠م ذم ومقىمٕمقا  إول، ظمٓمئٝمؿ  ًمذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ، اًمٗمْمؾ هلذا يمٌػم ظمنا

 طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم سمآُملم جيٝمر اإلُم٤مم أن اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ُمـ يم٤من

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ىمقًمف إمم وصؾ ح٤م ط اًمٜمٌل ؾمٛمع أنف: »قمٜمف اهلل ريض  [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ش.صقشمف هب٤م ورومع آُملم،: ىم٤مل

 آٟمًٗم٤م، ذيمرشمف ُم٤م هق آظمر طمٙمؿ ورائٝم٤م ُمـ شمرشم٥م صقشمف، هب٤م رومع: ومٕمٚمٞم٦م ؾمٜم٦م هذه

 إًذا اعمًٚمؿ ومٕمغم اًمٕم٤معملم، رب ُمـ اًمٙمٌػم اًمٗمْمؾ ذًمؽ أظمر احلٙمؿ هذا قمغم شمرشم٥م

: ىمقًمف ذم ذوقمف صمؿ اًمْم٤مًملم، وٓ: ىمقًمف ُمـ ومراهمف صمؿ سمٕم٤مُم٦م، اإلُم٤مم ىمراءة يالطمظ أن

 .ًمألضمر وُمًتحً٘م٤م ًمألُمر ُمتًٌٕم٤م ومٞمٙمقن يت٤مسمٕمف طمتك آُملم،

 (22:19:72( /11) ضمدة ومت٤موى) 

 بالتلمني إمام مسابؼة خطل

 أنٗمًٜم٤م ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمِمٞمخ

 أن وأؿمٝمد ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقممًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ

 .. ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ

٤َم َي٤م﴿ ـَ  أهَي  َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَِّذي َـّ  َوٓ شمَُ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوأَنْتُؿْ  إِ ًْ  .[120:قمٛمران آل﴾ ]ُُم

٤َم َي٤م﴿ ـْ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهي   َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ُِم

ًٓ  ُِمٜمُْٝمَم  َوسَم٨مَّ  ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ َ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم  يَم٤منَ  اّللَّ

٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ   .[1:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َرىمِٞم

٤َم َي٤م﴿ ـَ  َأهي  ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْمَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  . [71 - 72: إطمزاب﴾ ]قَمٔمِٞمًم  وَمْقًزا وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ
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 :سمٕمد أُم٤م

 حمدصم٤مَت٤م، إُمقر وذ ،ط حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 .اًمٜم٤مر ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م ويمؾ

رْ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ  ذم شمٜمٌٝم٧م وًم٘مد[ 77:اًمذاري٤مت﴾ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 يمثػم ذم رأجتٝمم اصمٜمتلم عم٠ًمختلم واًمتذيمػم اًمتٜمٌٞمف إمم اهلل ؿم٤مء إن هذه اعم٤ٌمريم٦م ًمٞمٚمتٙمؿ

 :ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦مً  ومٞمٝم٤م ـمٗم٧م اًمتل اًمٌالد ُمـ

 .اًمٍميح اًمّمحٞمح احلدي٨م ٟمص خت٤مًمػ: إطمدامه٤م

 احلديث٦م اًمت٘م٤مًمٞمد سمٕمض ضمرت اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م أداب سمٕمض خت٤مًمػ: وإظمرى

 اعمّمٚملم مج٤مهػم أن ومٝمل إومم اعم٠ًمخ٦م أُم٤م هب٤م، آهتمم وقمدم هب٤م آؾمتٝمت٤مر قمغم

 ًمق يمم هل ىمْمٞم٦م ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ذم ي٘مٕمقن اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ

 ُم٤ًمسم٘م٦م سمذًمؽ أقمٜمل اخلٓم٠م، ُمـ قمٚمٞمف هؿ ُم٤م قمغم قمٚمٞمٝمؿ ومروٝم٤م احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع أن

 اإلُم٤مم ينمع أن ىمٌؾ آُملم،: سم٘مقهلؿ اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم إلُم٤مُمٝمؿ اعمّمٚملم مج٤مهػم

 وٓ ٟمح٤مر ٓ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد أيمثر ذم إؾمػ ُمع رأجتٝم٤م ىمْمٞم٦م وهذه آُملم،: سم٘مقًمف

 قمـ سمؾ اًمًٜم٦م هذه قمـ اًمٜم٤مس وم٢من واعمديٜم٦م، يمٛمٙم٦م اعم٘مدؾم٦م اًمٌالد سمٕمض ُمٜمٝم٤م ٟمًتثٜمل

 أُمـ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق ذًمؽ اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ هؿ اًمٜمٌقي إُمر هذا

 هذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم

 هذا ُم٤ًمسم٘م٦م ضمقاز قمدم ذم ط اًمٜمٌل أصٚمف وأصؾ ًم٘م٤مقمدة شمٓمٌٞم٘م٤مً  ضم٤مء احلدي٨م

: رواي٦م ذم زادش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ط ىمقًمف هق ذًمؽ اإلُم٤مم ًمذاك اح٠مُمقم

، ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا قمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال»  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا 

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم

 إممش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »احلدي٨م هذا ذم ط ىم٤مل ومٙمم

 جيقز ٓ أنف ومٙممش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »إول احلدي٨م ذم ىم٤مل يمذًمؽ احلدي٨م، آظمر
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 ومٙمؼموا يمؼم إذا: »اًمث٤مين احلدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ مم٤م رء ذم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ أن ًمٚمٛم٘متدي

 آُملم،: سم٘مقهؿ اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقا  أن ًمٚمٛم٘متديـ جيقز ٓ يمذًمؽش وم٤مريمٕمقا  ريمع وإذا

 قم٤مُم٦م قمغم ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ رأجتٝم٤م: اًمتل اًمٌالد أيمثر ذم قم٤مُم٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم واًمٖمٗمٚم٦م

 :أن اعمّمٚملم

 قمـ اًمٖم٤مومٚملم ُمـ يٙمقٟمقا  وٓ اًمّمالة ذم وأخ٤ٌمهبؿ قم٘مقهلؿ يًتحيوا أن: أوًٓ 

 :..اصمٜمتلم ىمْمٞمتلم ُمـ شمٜمِم٠م آُملم ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م وم٢من ومٞمٝم٤م، اهلل ذيمر

 اًمنمقمل احلٙمؿ هبذا ضمٝمٚمٝمؿ وإظمرى صالَتؿ، ذم دٟمٞم٤مهؿ سم٠مُمقر[ إٟمِمٖم٤مهلؿ]

ح شمٙمٚمؿ ًم٘مدش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم اًمٍميح  احلدي٨م ذا

 :ُمٕمٜمٞم٤من ًمف وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: وم٘م٤مًمقا  احلدي٨م ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه ذم

 وم٤مذقمقا  آُملم ذم اإلُم٤مم ذع إذا: أقمٚمؿ واهلل اًمراضمح اعمٕمٜمك وهق إول اعمٕمٜمك

 .آُملم ذم سمدوريمؿ أنتؿ

 .آُملم: سم٘مقًمٙمؿ أنتؿ وم٤مسمدؤوا آُملم ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك إذا: اًمث٤مين واعمٕمٜمك

 اعم٘متدي أن ذم يٚمت٘مٞم٤من ومٝمم احلدي٨م هذا ذم اًمنمطملم أو اًمقضمٝملم ُمـ يمؾ ومٕمغم

 أن ُمّمؾ يمؾ قمغم ومٞمٜمٌٖمل هذا ومٕمغم سمآُملم، اًمنموع ذم اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر أن يٜمٌٖمل

 هَمػْمِ ﴿: ىمقًمف إمم اإلُم٤مم وصؾ وم٢مذا ُمٕمف، وًمٌف ىمٚمٌف يٙمقن وأن اإلُم٤مم ىمراءة يراىم٥م

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب   ُيٌس وإٟمم آُملم: ىمقًمف إمم اعم٘متدي ي٤ٌمدر ٓ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 هذا آُملم، ذم ينمع ذًمؽ سمٕمد ومٝمق سمآُملم اإلُم٤مم ذوع يًٛمع يٌدأ أن إمم ٟمٗمًف

 ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ اعم٘متديـ: مج٤مهػم ظم٤مًمٗمف اًمذي احلٙمؿ هذا ذم ضمداً  سيح احلدي٨م

 :اصمٜملم أُمريـ ذم ٟم٘مع ٓ طمتك ذًمؽ ُمالطمٔم٦م

 أطمٙم٤مم ُمـ ؿم٤مء سمم قم٤ٌمده هلل ًمتٕمٌد سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمؽ سمال إهؿ وهق إول، إُمر

 ش.وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف خم٤مًمٗم٦م ذم ٟم٘مع أٓ وهق أٓ ذيٕمتف

 اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة هذه ذم ُمًٚمؿ يمؾ إًمٞمف يًٕمك مم٤م احل٘مٞم٘م٦م ذم وهق أظمر، وإُمر
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: ىم٤مل طمٞم٨م وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمرو٤مة ومٞمٝم٤م ًمٞمٙم٥ًم ومرص٦م ًمٞمٝمتٌٚمٝم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمٕم٤مضمٚم٦م

 يمم شمِمد قمٔمٞمؿ أضمر ومٝمذاش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ»

 اهلل ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل ؾمٌٞمؾ ذم اعمِم٤مق يمؾ يتٙمٌد: أي اًمرطم٤مل، إًمٞمف ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا 

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م شمٕمٚمٛمقن وأنتؿ

 رؾمقل ي٤م: »وم٘م٤مًمقا  ىمدُم٤مه، شمٗمٓمرت طمتك ىم٤مم أنف أصح٤مسمف ُمـ وهمػمه ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة

 أومال: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل شم٠مظمر، وُم٤م ذٟمٌؽ ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمؽ اهلل همٗمر ىمد  اهلل

 اًم٘مٞم٤مم هذا ح٤مذا ىمدُم٤مه، شمٗمٓمرت طمتك ىم٤مم ط اًمٜمٌل أن: اًمِم٤مهدش ؿمٙمقراً  قمٌداً  أيمقن

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمٜم٤مل اعمِم٘م٦م؟ هذه وح٤مذا

 قمغم شمٗمْمؾ وضمؾ قمز أنف اعمحٛمدي٦م إُم٦م هذه قمغم وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ومٛمـ

 ُمـ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة قمغم ًمٚمحّمقل ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن ُمذًمٚم٦م ُمٞمنة سم٠مؾم٤ٌمب قم٤ٌمده

: سم٘مقًمف إُم٤مُمف اعم٘متدي ي٤ًمسمؼ ٓ أن اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا ذم ضم٤مء ُم٤م إؾم٤ٌمب هذه

 ىم٤مل وم٘مد آُملم،: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم سم٤مًمت٠مُملم ي٠ميت وإٟمم آُملم،

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف وصٗمقا  اًمذيـ اعمالئٙم٦م إن: أيش اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ومٛمـ: »ط

َ  َيْٕمُّمقنَ  ٓ﴿  يمٝم١مٓء ًمٞمًقا  إهنؿ[ 6:اًمتحريؿ﴾ ]ُي١ْمَُمُرونَ  َُم٤م َوَيْٗمَٕمُٚمقنَ  َأَُمَرُهؿْ  َُم٤م اّللَّ

 يم٤من ومٛمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه ُم٤م قمغم قمٜمف يت٠مظمرون وإٟمم سمآُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسم٘مقن اًمذيـ اًمٜم٤مس

وم٘م٤مً  اًمٌنم ُمـ اعمّمٚملم ُمـ  سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ي٤ًمسمؼ مل: أي اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ذم ُمقا

 ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف ووم٤مق ومٛمـ اعمالئٙم٦م شمت٠مظمر يمم قمٜمف شم٠مظمر وإٟمم

 يم٤مٟم٧م ُمٝمم اعمٖمٗمرة هذه وقمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه قمغم احلّمقل إمم اًمرطم٤مل شمِمد أومال ذٟمٌف،

 ُمـ رء إمم ُيت٤مج ٓ ُمذًمؾ ُمٞمن وإُمر ومٙمٞمػ.... ؿمؽ ٓ واعمِم٤مق؟ اًمّمٕم٤مب

 َوٓ ﴿: ىمراءشمف ُمـ اإلُم٤مم هذا اٟمتٝمك ُمـ إمم اًمٜمٗمس وطم٨م اإلُم٤مم ًم٘مراءة آٟمت٤ٌمه

٤مًمِّلمَ   اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد إٓ آُملم: ي٘مقل ومال ًمٗمٔمف ومرد يمؾ يٛمًؽ[ 7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 .إومم اعم٠ًمخ٦م هل هذه آُملم،

 قمغم اجلمهػم اقمت٤مد أن سمٕمد اًمًٝمؾ ُمـ ًمٞمس أنف ؾمتِمٕمرون اخل٤مص٦م سمتجرسمتل وأن٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُمر خم٤مًمٗم٦م ذم وىمٕمتؿ اًم٘مْمٞم٦م هذه شمراىمٌقا  مل وم٢من واعم٤ًمسم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م شمٚمؽ
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 ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أراده٤م اًمتل[ اعمثقسم٦م] وظمنشمؿ أوًٓ، اًمًالم

 أن وم٠مرضمق اًمٕم٤معملم رب عمٖمٗمرة احلّمقل وهل أٓ اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي إُمر هلذا ٓشم٤ٌمقمٝمؿ

 هل هذه ًمٙمؿ، يٖمٗمره٤م وضمؾ قمز اهلل ًمٕمؾ ٕظمٓم٤مئٙمؿ شمٜمتٌٝمقا  وأن أنٗمًٙمؿ شمالطمٔمقا 

 .إومم اعم٠ًمخ٦م

 (22:46:77/أ16: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة حرمة

هَمػْمِ  ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل ط اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أبك قمـ

٤مًمِّلمَ   اعمالئٙم٦م ىمقل ىمقًمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف. آُملم: وم٘مقًمقا  ،﴾ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

 داود وأبق وُمًٚمؿ ًمف، واًمٚمٗمظ واًمٌخ٤مري، ُم٤مًمؽ رواه. ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر

 شصحٞمح. »ُم٤مضمف واسمـ واًمٜم٤ًمئل

 ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد ي١مُمـ اعم١مشمؿ أن اًمرواي٦م هذه فم٤مهر[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 سمخالف قمٜمف، يت٠مظمر وٓ. اإلُم٤مم شم٠مُملم يٓم٤مسمؼ شم٠مُمٞمٜمف أن ٓزُمف وهذا ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿

 إذا: »سمٚمٗمظش اًمدقمقات» ذم اًمٌخ٤مري ورواهش وم٠مُمٜمقا  اًم٘م٤مرئ أُمـ إذا: »اًمت٤مًمٞم٦م اًمرواي٦م

 ىم٤مل وهبذا. اإلُم٤مم شم٠مُملم قم٘م٥م ي٘مع اح٠مُمقم شم٠مُملم أن فم٤مهره ومٝمذاش وم٠مُمٜمقا  اإلُم٤مم أُمـ

 شم٠مويؾ يٛمٙمـ ٕنف حمتٛمؾ، إُمريـ ُمـ ويمؾ إول، إمم اجلٛمٝمقر وذه٥م سمٕمْمٝمؿ،

 إظمرى، اًمرواي٦م ًمتٍميح أُمـ،: أي ﴾لم٤مًمِّ اًمْمَّ  َٓ وَ ﴿: ىم٤مل إذا: ومٞم٘م٤مل إول

د سم٠من هذه شم٠مويؾ ويٛمٙمـ  وىمد وهمػمه، احل٤مومظ شم٠موًمف وسمف. ي١مُمـ أن أراد إذا اعمرا

 همػمه، قمـ ومْمالً  ٟمٗمًف، احلدي٨م راوي ومٕمؾ ُمـ اًمت٠مويؾ هذا يرضمح ُم٤م وضمدت

ش 970 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» ُمـ اًمث٤مين اعمجٚمد ذم أظمػماً  إًمٞمف ُمٚم٧م وًمذًمؽ

 وـم٤مح٤م مج٤مهػمهؿ، ذم ي٘مع يممش آُملم»سمـ اإلُم٤مم يًٌ٘مقا  ٓ أن اعمّمٚملم قمغم وًمٙمـ

 .شمذيمػمهؿ إئٛم٦م وقمغم ذًمؽ، ُمـ طمذرٟم٤مهؿ

 (1/046 واًمؽمهٞم٥م اًمؽمهمٞم٥م) 





 متمبس إمام خمف الصالة

 شزعية مبخالفات
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 إزاره ادسبؾ اإلمام خؾػ الصالة

 -قمٜمف اهلل ريض- هريرة أيب حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ، اهلل أطمًـ ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 أقمد: ًمف ىم٤مل اًمذي اعمًٌؾ اًمرضمؾ ومٞمف اًمذي ُمًٚمؿ، ذط قمغم داود أبق رواه اًمذي

ٌَؾ هؾ: ًمٚمٛمًٌؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ووقءك،   احلدي٨م؟ هذا ذم اًمّمح٦م وُم٤م ؿمٞمخ؟ ي٤م صالشمف شُمْ٘م

 . قمٚمٞمؽ سمف مهٛم٧م اًمذي اؾمتدرايمل قمكمّ  ىمٓمٕم٧م قمٚمٞمؽ، اؾمتدرايمل قمكمّ  ىمٓمٕم٧م اًمِمٞمخ:

 . اًمّمح٦م ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ شمٕمٚمٛمٜم٤م ٕنف رء: يمؾ ىمٌؾ اًمّمح٦م قمـ شم٠ًمل أن يٜمٌٖمل ومٙم٤من ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ش.اًمتّمحٞمح ومرع اًمت٠مويؾ» اًمٕمٚمؿ أهؾ

 صم٧ٌم إذا أُم٤م يدل، ُم٤مذا قمغم ٟمٜمٔمر وأن ومٞمف، ٟمتٗم٘مف أن يٜمٌٖمل احلدي٨م، صح إذا 

 اًمٕمزاء، هذا يًتحؼ ٓ اعمٞم٧م هذا: -اًمٌالد سمٕمض ذم ي٘م٤مل يمم-: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذٍ  وٕمُٗمف،

 اعمقوقع ٟمًتٝمؾ وإٟمم ومٞمف، سم٤مًمتٗم٘مف أنٗمًٜم٤م ٟمِمٖمؾ أن يٜمٌٖمل ٓ اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م: أي

 .ُمٝمقل رضمؾ ومٞمف وٕمٞمػ، طمدي٨م سم٠منف: سم٤مًم٘مقل

 ًمٙمـ سم٤مًمذه٥م، يتختؿ يم٤مًمذي اإلصمؿ، َأؿَمدّ  آصمؿ هق إزاَره اعمًٌؾ: ٟم٘مقل وًمذًمؽ

 إسمٓم٤مل جيقز ٓ أنف: اًمٗم٘مف أصقل ُمـ شَمَٕمٚمَّٛمٜم٤م -أجْم٤مً - ٕنٜم٤م صحٞمح٦م: وصالشمف آصمؿ هق

 ظمٚمط سمؾ حمرُم٤مً  إصممً  ارشمٙم٥م أنف عمجرد وسمنموـمٝم٤م سم٠مريم٤مهن٤م ضم٤مء ُمًٚمؿ رضمؾ صالة

 .ؾمٞمئ٤مً  وآظمر ص٤محل٤ًم قمٛمال

ت ُيَّمٚمِّـل يم٤مًمذي سم٢مصمؿ، أتك وًمٙمٜمف صحٞمح٦ًم، صالةً  صغم  ة أُم٤مُمف وَُمرَّ  ومٜمٔمر اُمرأ

 -ًمٜم٤م جيٞمز سمؾ- يٚمزُمٜم٤م اًمنمع ذم دًمٞمؾ قمٜمدٟم٤م ًمٞمس ًمٙمـ آصمؿ، ومٝمذا ُمٗم٤مشمٜمٝم٤م، ُمـ رء إمم

 .احلرام هذا ارشمٙم٥م أنف عمجرد سم٤مًمٌٓمالن صالشمف قمغم ٟمحٙمؿ أن

 سمٓمالن قمغم دًمٞمؾ ٓ ًمٙمـ طمرام، واإلؾم٤ٌمل وٕمٞمػ، احلدي٨م: اًم٘مقل ظمالص٦م

ٌِؾ صالة ًْ   واوح؟ إزاره، اعمُ



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمّمالة ظمٚمػ إُم٤مم ُمتٚمٌس سمٛمخ٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م
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 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ ُمداظمٚم٦م:

 . وإًمٞمؽ اًمِمٞمخ:

  ظمٚمَٗمف؟ ُأَصٚمِّـل هؾ  ُمًٌؾ، اإلُم٤مم وهذا اعمًجد، دظمٚم٧م وإذا ُمداظمٚم٦م:

 ًمٙمـ! صحٞمح٦م؟ اًمّمالة سم٠من قمروم٧م أنؽ دام ُم٤م ظمٚمٗمف شمّمكم ٓ وح٤مذا اًمِمٞمخ:

ره وأن شَمٜمَّْمّحف، أن قمٚمٞمؽ ظمٚمٗمف، شمّمكم هؾ شم٠ًمل أن سمديؾ  أطمًـ، هل سم٤مًمتل شُمَذيمِّ

 يم٤من اًمذي إج٤مم شمٚمؽ سم٠مُمرائٝمؿ، يٗمٕمٚمقن ىمديمً  أصح٤مسمؽ يم٤من يمم شمٗمٕمؾ ُم٤م ًمٙمـ

ه اعمرأة، يمثقب وقم٤ٌمءشَمف إُمػم إمم يٜمٔمر اًمٕم٤ممل اًمِمٞمخ اً، إرض قمغم َيـُجر   ومٞم٠مظمذ ضَمرَّ

دة هذه عمثؾ ضورة شمقضمد ٓ وي٘مّمف، اعم٘مص  اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م، ذم اًمِمِّ

 اًمذي هذا قم٤ٌمءشمف، أو ضمٌتف أو صمقسمف يٓمٞمؾ ٓ سم٠من شمٜمّمحف، أن ومٕمٚمٞمؽ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ

 . سمف أنّمح

 ( 22: 07: 72/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 09: 36/   162/  واًمٜمقر اهلدى) 

 العايص خؾػ آئتامم

 سم٤محلٙمؿ؟ قمٚمٛمف ُمع سم٤مًمذه٥م، وُمتزيـ ُمًٌٍؾ، إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 طمؼ ذم ي٘مقل يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ٕن صحٞمح٦م: صالة اًمّمالة اًمِمٞمخ:

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »إئٛم٦م

 طمتك اًم٘م٤مرئ، اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح اإلُم٤مم وراء اًمّمالة خيت٤مر أن اعمًٚمؿ قمغم ًمٙمـ 

 ..شمٙمقن ُم٤م أىمرب صالشمف شمٙمقن

 ..إزاره وُمًٌؾ سم٤مًمذه٥م، ُمتزيـ سمس ىم٤مرئ ُمداظمٚم٦م:

: ٟم٘مقل اجلقاب سمٕمد أن ٟمحـ ًمٙمـ -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اجلقاب أظمذت اًمِمٞمخ:

 اًمذي اًمرضمؾ هذا ُمثؾ وراء صٚمَّـك وم٢مذا اًمت٘مل، اًمٕم٤ممل اًمّم٤مًمح اإلُم٤مم خيت٤مر أن قمٚمٞمف
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م سمم يتزّيـ  ذم وضمؾ قمز َرسّمٜم٤م ًم٘مقل ضمٜمٌف وقمغم ٟمٗمًف قمغم وإصمٛمف آصمؿ، ومٝمذا اهلل طمرَّ

 سمٛمثؾ قمالىم٦م هل٤م ومٚمٞمس اًمّمالة أُم٤م[ 163:إنٕم٤مم﴾ ]ُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوٓ﴿: يمت٤مسمف

 يّمكم أو -ُمثالً – اًمٚمحٞم٦م ُيٚمؼ اًمذي وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، هذا ُمـ اًمٕمّمٞم٤من هذا

 .ٟمٕمؿ رء، ُمـ ظَمْٚمَٗمف اعمّمٚملم قمغم وًمٞمس قمٚمٞمف، إصمٛمف ومٝمذا ذًمؽ، ٟمحق أو سم٤مًمٌٜمٓمٚمقن،

 :..( 72: 13/   81/   واًمٜمقر اهلدى) 





 عمى األجزة أخذ

 اإلمامة





   أظمذ إضمرة قمغم اإلُم٤مُم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 وغرها كاإلمامة الُؼَرب عذ إجرة أخذ

 سم٠مضمر؟ اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ذم وٓ اًمدٟمٞم٤م ذم ٓ أضمر ًمف ومٚمٞمس سم٠مضمر اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ أضمر، ًمف ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ِٗمَؼ  اًمذي إضمر يًتحؼ ٓ: أقمٜمل أظمرة،  ًمِـَم  أظمرة، ذم ُم٠مضمقر هق وٓ قمٚمٞمف، ُمٕمف اشمَّ

- اهلل وضمف هب٤م ُي٘مّمد ٓ قم٤ٌمدة يمؾ أن: وظمّمقص٤مً  قمٛمقُم٤مً  اًمنميٕم٦م أدًم٦م ُمـ صم٧ٌم

 ىمقًمف ذًمؽ ُمـ َُم٠مزورًا، ص٤مطمٌٝم٤م يٙمقن سمؾ ُم٘مٌقًم٦م، سمٕم٤ٌمدة ًمٞم٧ًم ومٝمل -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

َّٓ  ُأُِمُروا َوَُم٤م﴿: وضمؾ قمز ٌُُدوا إِ َ  ًمِٞمَْٕم ـَ  ًَمفُ  خُمْٚمِِّملمَ  اّللَّ ي  هلل- وم٤مإلظمالص[ 7:اًمٌٞمٜم٦م﴾ ]اًمدِّ

: وضمؾ قمز ىمقًمف ويمذًمؽ أي٦م، هذه قمٛمقم ذم يدظمؾ مم٤م هق اًم٘مراءة ذم -وضمؾ قمز

  إمَِم  َأْدقُمقا  ؾَمٌِٞمكِم  َهِذهِ  ىُمْؾ ﴿
ِ
ـِ  َأن٤َم سَمِّمػَمةٍ  قَمغَم  اّللَّ ٌَْح٤منَ  اشمٌَََّٕمٜمِل َوَُم   َوؾُم

ِ
ـَ  َأن٤َم َوَُم٤م اّللَّ  ُِم

يملِمَ  ك وُمـ[ 128:يقؾمػ﴾ ]اعْمنُْمِ   همػم وضمؾ قمز هلل اعمتٕمٌد ي٘مّمد أن: اًمٕم٤ٌمدة ذم اإلذا

 .اهلل وضمف

ـْ ﴿: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  يمثػم واسمـ يم٤مًم٘مرـمٌل- اًمتٗمًػم قمٚممء ىم٤مل ،[112:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ ص٤محل٤مً  يٙمقن ٓ اًمٕمٛمؾ أن شمٕمٓمٞمٜم٤م أي٦م هذه إن: -وهمػممه٤م

وم٘م٤مً  يٙمقن أن: إول اًمنمط  اًمٕمٛمؾ يٙمقن ٓ اًمّم٤مًمح، اًمٕمٛمؾ ومٝمق ًمٚمًٜم٦م، ُمقا

 .ًمٚمًٜم٦م ُمٓم٤مسم٘م٤مً  يم٤من إذا إٓ ص٤محل٤مً 

 قمز- هلل ومٞمف خمٚمّم٤مً  اًمّم٤مًمح اًمٕمٛمؾ هلذا اًمٕم٤مُمؾ يٙمقن أن: أظمر واًمنمط

 رسمف ًم٘م٤مء يرضمق يم٤من ومٛمـ» اًمدٟمٞم٤م، أُمقر ُمـ أُمراً  ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل ٓ -وضمؾ

: ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء وىمدش أطمداً  رسمف سمٕم٤ٌمدة ينمك وٓ ص٤محل٤مً  قمٛمالً  ومٚمٞمٕمٛمؾ

 أضمر يتٕمجٚمقنش يت٠مضمٚمقٟمف وٓ يتٕمجٚمقٟمف ىمقم ي٠ميت أن ىمٌؾ سمف، وشَمَٖمٜمّقا  اًم٘مرآن اىمرؤوا»

 .أظمرة ذم أضمؾ إضمر يٓمٚمٌقن ٓ: أي يت٠مضمٚمقن، وٓ واًمتالوة، اًم٘مراءة

 اًمدٟمٞمقي، سم٤مٕضمر اًم٘مرآن ي٘مرأ  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف قمغم ىم٤مـمع دًمٞمؾ يمٚمف ومٝمذا
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 ُمـ: »ط ىمقًمف قمٜمف ضم٤مء اًمذي إظمروي، إضمر ذًمؽ وراء ُمـ يٌتٖمل أن قمٚمٞمف وإٟمم

 ٓم طمرف، أخػ سمؾ طمرف، أخؿ: أىمقل ٓ طمًٜم٤مت، قمنم طمرف سمٙمؾ ومٚمف اًم٘مرآن ىمرأ 

 ش.طمرف ُمٞمؿ طمرف،

  إذان؟ قمغم إضمر أظمذ طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قم٤ٌمدة، واخلٓم٦ٌم قم٤ٌمدة، واإلُم٤مُم٦م قم٤ٌمدة، إذان اًم٤ًمسمؼ، اجلقاب ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

ـْ ﴿: اًم٤ًمسمؼ يمالُمٜم٤م ذم شمدظمؾ إُمقر هذه يمؾ قم٤ٌمدة، اًمديـ وشمٕمٚمٞمؿ  َيْرضُمقا  يَم٤منَ  وَمَٛم

كْ  َوٓ َص٤محِل٤ًم قَمَٛماًل  وَمْٚمٞمَْٕمَٛمْؾ  َرسمِّفِ  ًمَِ٘م٤مءَ  ٤ٌَمَدةِ  ُينْمِ  .[112:اًمٙمٝمػ﴾ ]َأطَمًدا َرسمِّفِ  سمِِٕم

 اًمراشم٥م وأظمذ رء، اًمٕم٤ٌمدة قمغم إضمر أظمذ: سمٞم٤مٟمف ُمـ سمد ٓ رء هٜم٤م وًمٙمـ

ٌف اًمراشم٥م اًمٕمٚمؿ، ـمالب قمغم إُمر خيتٚمط أَّٓ  ويٜمٌٖمل آظمر، رء  اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ ُيَرشمِّ

 ُرشم٥ِّم ُمـ ومٕمغم يم٤مجلٕم٤مًم٦م، هق اًمراشم٥م وهذا اًمديٜمٞم٦م، اًمقفم٤مئػ سمٌٕمض ي٘مقم عمـ جيٕمٚمف

ّٓ  ذًمؽ ًمف  .ًمف دوًمتف ُمـ وراشم٤ٌمً  شمٕمقيْم٤مً  ي٠مظمذه وإٟمم قم٤ٌمدشمف، قمغم أضمراً  ي٠مظمذه أ

يؼ سمٙمر أب٤م أن: مجٞمٕم٤مً  شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ دِّ  رؾمقل شمقذم طمٞمٜمم -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمِّ

 اعمٜمّم٥م هبذا اؿمتٖم٤مًمف ذم ٕن راشم٤ًٌم: ًمف ضمٕمٚمقا  ًمٚمٛمًٚمٛملم، ظمٚمٞمٗم٦م وٟمّمٌقه ط اهلل

 هذا ىمٌؾ، ُمـ يٕمت٤مده٤م هق يم٤من اًمتل سم٤مًمقؾم٤مئؾ اًمرزق سمٓمٚم٥م اًم٘مٞم٤مم قمـ سوم٤مً  اًمٕمٔمٞمؿ

 رؾمقل سمٕمد وأت٘م٤مهؿ اًمٜم٤مس أومْمؾ هق -قمٜمف اهلل ريض- اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أن ُمع

 راشمٌف: ذم يزيدوه أن ُمٜمٝمؿ ـمٚم٥م طمتك ىمٚمٞمٚم٦م أج٤مم إٓ قمٚمٞمف ُم٣م ُم٤م ذًمؽ ُمع ،ط اهلل

ً، ًمٞمس اًمراشم٥م ومٝمذا ومزادوه، يٙمٗمف مل ًمف ُرشم٥ِّم ُم٤م أن اًمٕمٛمكم، سم٤مًمتٓمٌٞمؼ ؿمٕمر ٕنف  أضمرا

 يم٠مضمر، أوًٓ  ي٠مظمذ ُم٤م ي٠مظمذ أن ُم١مذٟم٤ًم، يم٤من أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من إذا اًمٕمٚمؿ ًمٓم٤مًم٥م يٜمٌٖمل ومال

 .ي١مضمر وٓ وي١مزر ُمٕمّمٞم٦م، اًمٕم٤ٌمدة قمغم إضمر أن قمٚمٛمتؿ وم٘مد

ٌَؾ ُمـ راشم٥م أنف قمغم ي٠مظمذه أن: وصم٤مٟمٞم٤مً   شمرشم٥م أن همٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م ًمق وًمٚمدوًم٦م اًمدوًم٦م، ىِم

 قم٤ٌمدة ُم٘م٤مسمؾ ًمٞمس هذا وصٖمػمهؿ، يمٌػمهؿ اعمًٚمٛملم أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ وُمٕم٤مؿم٤مً  راشم٤ٌمً 

 اًمتٗمرغ قمغم وعم٤ًمقمدَتؿ اعمًٚمٛملم، قم٤مُم٦م قمغم اًمتٞمًػم ُمـ هذا إن سمؾ ومرد، يمؾ هب٤م ي٘مقم

 اًمٕم٤ممل وذاك قم٤ٌمدشمف، ذم اعمتٕمٌد ذاك ُم٤مًمف، ذم يمؾ وـم٤مقمتف، -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل ًمٕم٤ٌمدة
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327 

 .وهٙمذا ًمٚمٕمٚمؿ، ـمٚمٌف ذم اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م وذاك شمٕمٚمٞمٛمف، ذم

 قمغم أظمذه جيقز ٓ اًمذي إضمر سملم ختٚمٓمقا  ٓ أن هق: اًمٙمالم هذا ُمـ واًمِم٤مهد

ب اعمرشم٥َّم اًمراشم٥م وسملم اًمٕم٤ٌمدة،  .اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمٕمٚمؿ ًمُٓمالَّ

 .:..( 7.: 6/  81/    واًمٜمقر اهلدى) 





 اإلمام عمى الفتح
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 ارتج إذا اإلمام عذ الػتح جقاز

 أيب؟ اًم٘مقم أذم: ىم٤مل صغم ومٚمم آي٦م، أهمٗمؾ ط اًمٜمٌل أن أبٞمف قمـ أبزى اسمـ قمـ

 ش.أنًٞمتٝم٤م سمؾ: »ىم٤مل ٟمًتٝم٤م؟ أم ٟمًخ٧م يمذا آي٦م: أيب وم٘م٤مل

 ارشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ضمقاز قمغم واوح٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 يٜمٌٖمل إُم٤مُمف قمغم يٗمتح أن أراد إذا اعم٘متدي أن اعمذاه٥م سمٕمض ذم وُم٤م اًم٘مراءة، ذم قمٚمٞمف

 . رده قمـ طمٙم٤ميتف يٖمٜمل رأي ومٝمق اًم٘مراءة، يٜمقي أن قمٚمٞمف

 (.162-179/ 1/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الؼراءة دم أخطل إذا ومراجعتف اإلمام عذ الػتح

 ذم -قمٜمف اهلل ريض- ُأيب سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

: ي٘مقل وم٤محلدي٨م اًم٘مراءة، ذم ُُمَٕملمَّ  ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م قمدم

 ش. يم٤مف ؿم٤مف إٓ ُمٜمٝم٤م ًمٞمس: »ىم٤مل صمؿش أطمرف ؾمٌٕم٦م سمٚمغ طمتك»

 ش. يم٤مذم ؿم٤مذم إٓ» اًمِمٞمخ:

 مل ُم٤م طمٙمٞمًم، قمزيزاً  ىمٚم٧م وإن قمٚمٞمًم، ؾمٛمٞمٕم٤مً : ىمٚم٧م وم٢من يم٤مذم، ؿم٤مذم إٓ» ُمداظمٚم٦م:

 ش. سمٕمذاب رمح٦م آي٦م أو سمرمح٦م قمذاب آي٦م ختتؿ

  اًم١ًمال؟ قمكمَّ  أقمد اًمِمٞمخ:

 قمدم ذم -قمٜمف اهلل ريض- ُأيَبّ  سمحدي٨م آؾمتدٓل يّمح هؾ: ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 . ُمٕملم ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م

ً، اًمِمٞمخ:  . ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم اعمراضمٕم٦م ٟمٗمس قمٗمقا

 . ًمٚمٛم٠مُمقم اإلُم٤مم ُمراضمٕم٦م قمدم ذم ُمداظمٚم٦م:
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 سمٕمض ذم ي٠ميت اًمذي اًم٘مٚم٥م ُمـ هذا ىمٚمؿ، ؾمٌؼ ًمٕمٚمف! هذا؟ يٙمقن يمٞمػ اًمِمٞمخ:

– اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح: ي٘مّمد هق ًمإلُم٤مم، اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م: يٕمٜمل ُم٘مٚمقب إطم٤مدي٨م،

  هم٤مئ٥م؟ اًم٤ًمئؾ -أجْم٤مً 

 . هم٤مئ٥م ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف، يٗمتح أن: أي ًمإلُم٤مم اح٠مُمقم ُمراضمٕم٦م ي٘مّمد اًمٔم٤مهر هم٤مئ٥م، أجْم٤مً  اًمِمٞمخ:

 . اًم١ًمال ذم ُم٤م اٟمٔمر! ـمٞم٥م

 طمتك: »ي٘مقل وم٤محلدي٨م اًم٘مراءة، ذم ُمٕملم ُمقوع ذم أظمٓم٠م ُم٤م إذا: ي٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 وإن قمٚمٞمًم، ؾمٛمٞمٕم٤مً : ىمٚم٧م إن» ،شيم٤مف ؿم٤مف ُمٜمٝم٤م ًمٞمس: »ىم٤مل صمؿش أطمرف ؾمٌٕم٦م سمٚمغ

 ش. سمٕمذاب رمح٦م آي٦م أو سمرمح٦م، قمذاب آي٦م ختتؿ مل ُم٤م طمٙمٞمًم، قمزيزاً : ىمٚم٧م

 إذا أنف: اًم٤ًمئؾ وي٘مّمد هذا، اًم٘مٚم٥م شمّمحٞمح سمٕمد اًم١ًمال ُمٗمٝمقم ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 آي٦م جيٕمؾ مل أي٦م، عمٕمٜمك ُمٖمػمِّ  همػم ظمٓم١مه ومٙم٤من اًم٘مرآن، شمالوشمف أثٜم٤مء ذم اإلُم٤مم أظمٓم٠م

 وٟمحق ؾمٛمٞمٕم٤مً  قمٚمٞممً  ُمٙم٤من سمّمػماً، ؾمٛمٞمٕم٤مً  ُمٙم٤من ضمٕمؾ إُم٤م قمذاب، آي٦م ُمٙم٤من رمح٦م

 اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م إذا أنف: اجلقاب قمٚمٞمف؟ يٗمتح ٓ أو قمٚمٞمف يٗمتح احل٤مًم٦م، هذه ومٗمل ذًمؽ،

 ـمٌٞمٕم٦م ومٗمل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ اًمث٤مسمت٦م اًم٘مراءات ُمـ ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأه٤م اًمتل

ه، اًمذي هذا... قمٚمٞمف ومٞمٗمتح وظمٓم٠مً  ومه٤مً  يم٤من إن أُم٤م ُيٗمتح، ٓ احل٤مل  . أقمٚمؿ واهلل ٟمرا

 :..(73: 47/   122/   واًمٜمقر اهلدى)



 اإلمامة أحكام مو
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 والعن الظفر دم خؾػف دـ أية اإلمام إشامع

 أي٦م يًٛمٕمٝمؿ يم٤من ط أنف اًمّمحٞمح ذم اًمث٤مسمت٦م اًمًٜم٦م[ ُمـ][: اإلمام قال]

 .واًمٕمٍم اًمٔمٝمر صالة ذم أطمٞم٤مًٟم٤م

 (1077/ 6/0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 !لإلمامة وجًفا إحسـ تؼديؿ حقل

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ ومٚمٞم١مُمٝمؿ صمالصم٦م يم٤مٟمقا  إذا[: »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ روي]

 وم٠مطمًٜمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وم٢من ؾمٜم٤م، وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .ًمف أصؾ ٓ ُمٜمٙمرش. وضمٝم٤م

 صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م هٜم٤مك أن[: ُمٜمٝم٤م وذيمر احلدي٨م قمغم اعم١ماظمذات اإلُم٤مم ذيمر]

 أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ُمرومققم٤م اًمٌدري ُمًٕمقد أيب طمدي٨م ُمثؾ سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ شمٌلم

 ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب

 وًمٞمس. وهمػمه ُمًٚمؿ رواهش. ؾمٜم٤م وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة، وم٠مىمدُمٝمؿ

 إئٛم٦م طمٙمؿ صح٦م قمغم إدًم٦م ُمـ ومٝمذا. وضمٝم٤م ًمألطمًـ ذيمر همػمه ذم وٓ ومٞمف

 اًم٘مقة، ُمـ اعمٜم٤موي ًمف أراده ُم٤م ًمٚمحدي٨م وم٠منك. سم٤مإلٟمٙم٤مر احلدي٨م هذا قمغم اعمذيمقريـ

 ذم آؾمتقاء سمٕمد وضمٝم٤م إطمًـ شم٘مديؿ إمم اعمذاه٥م سمٕمض ذه٧ٌم وىمد. أقمٚمؿ واهلل

 وم٤مٕطمًـ: »وم٘م٤مًم٧م سمٕمْمٝم٤م سم٤مًمٖم٧م سمؾ. اعمٜمٙمر احلدي٨م هبذا قمٛمال إظمرى اًمنموط

 ش. قمْمقا  وم٠مصٖمرهؿ رأؾم٤م، وم٠ميمؼمهؿ قمٗمتف، ًمِمدة زوضم٦م

 (.77/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م
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 لؾصحقح ادعذور إمامة

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ُمٌتغم عمٕمذور وٓ ًمّمحٞمح ُمٕمذور إُم٤مُم٦م شمّمح ٓ»: إُم٤مُمتٝمؿ شمّمح ٓ ومٞمٛمـ ىمقًمف

 اًمٕمٚممء مجٝمقر قمٜمد قمذر سمٖمػم

 ش.اًمٙمراه٦م ُمع ًمٚمّمحٞمح إُم٤مُمتف شمّمح: اح٤مًمٙمٞم٦م وىم٤مًم٧م

 سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ ذوط ومٞمف شمقومرت إذا اًمّمح٦م قمدم سمٚمف ًمٚمٙمراه٦م وضمف ٓ: ىمٚم٧م

 اًمٌّمػم اطمؽماز اًمٌقل ُمـ آطمؽماز يٛمٙمٜمف ٓ اًمذي إقمٛمك وسملم سمٞمٜمف ومرىم٤م ٟمرى وٓ

 ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ﴿ و يًتٓمٞمع ُم٤م ومٕمؾ ىمد ُمٜمٝمم يمال ٕن ريمـ وهق اًم٘مٞم٤مم قمـ اًمٕم٤مضمز واًم٘م٤مقمد

 ُ َّٓ  َٟمْٗم٤ًمً  اّللَّ  .﴾ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اًم٤ٌمًمغ همػم واًمّمٌل اًمٗم٤مؾمؼ اعمًٚمؿ وراء اًمّمالة صح٦م ذم ه٤مم سمح٨م اًمِمقيم٤مين وًمإلُم٤مم

 وم٢مٟمف 077 - 037/  1ش اجلرار اًمًٞمؾ» يمت٤مسمف ذم ومراضمٕمف وهمػمهؿ واًمٓمٝم٤مرة اًمّمالة وٟم٤مىمص

 .ضمدا ٟمٗمٞمس

 ([082) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 

 السـة هق إكام عدمف مـ الصالة دم الؼراءة اإلمام إضالة ضابط

 الـاس أهقاء ٓ

 أين أقمرف ؟ويمٞمػ[اًم٘مراءة يٓمٞمؾ طمتك اح٠مُمقُملم اإلُم٤مم يًتِمػم هؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ أم أـمٚم٧م

ٜم٦م اٟمٔمر اًمِمٞمخ:  ً  شمّمكم أن وشمريد ضمٌؾ، سمـ يمٛمٕم٤مذ أومؽمض قمٜمدٟم٤م أظمل، ي٤م اًم

 آنِ رْ ٘مُ اًمْ وَ  ،ق﴿ ؾمقرة أو اًمٌ٘مرة ؾمقرة ُمـ هلؿ وىمرأت اًمٕمِم٤مء، صالة سم٤مًمٜم٤مس

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمقضمٞمف اشمٌٕم٧م هؾ سمٙم٤مُمٚمٝم٤م، صٗمح٦م أظمرى ؾمقرة أي أو ،﴾ٞمدجِ ٛمَ ـاًمْ 
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 ..اًمًالم؟

 أن٧م: ًمؽ ٟم٘مقل ٟمحـ إجي٤مسم٤ًم، وٓ ؾمٚم٤ٌمً  ٓ اًمٜم٤مس أهقاء ٟمراقمل ُم٤م أنف اعم٘مّمقد

 ٟم٘مقل اًمٗمجر صالة ذم ىمرأَت٤م ًمق اًم٘مراءة هذه ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، صالة ذم اًم٘مراءة ـمقًم٧م

 أفمـ سمٚمغ ُم٤م أن٧م ىمرأت واًمذي آي٦م، صمالصملم ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل ٕن ىمٍمَت٤م،: ًمؽ

 شمراقمل ٟمريدك ٓ، اًمٜم٤مس، راع أظمل ي٤م: ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ طمٞمٜمذاك اعمٝمؿ آي٦م، صمالصملم

 .همْمٌقا  أم اًمٜم٤مس ريض اًمًٜم٦م ُمراقم٤مة هل إصؾ: وم٤مًمِم٤مهد اًمًٜم٦م، راقمل اًمًٜم٦م،

ل اإلُم٤مم هذا أن[: اًمقزير إمم] اقمؽماض يٌٕمثقا  [اعمّمٚمقن أطمٞم٤مٟم٤م]  قمٚمٞمٜم٤م، ُيَٓمقِّ

 يراقمل ُم٤م ًمٙمـ اًمقزير، ًمؽ ي٘مقل هٙمذا وَمْٚمُٞمَخٗمِّػ، َأمَّ  ُمـ: أظمل ي٤م إُمر، ي٠متٞمؽ

 أثٜم٤مء أىمقل أن٤م!! اًمٜم٤مس رهم٤ٌمت طم٥ًم وَمْٚمُٞمَخٗمِّػ َأمَّ  ُمـ: اًمتخٗمٞمػ ذم اًم٘م٤مقمدة

 اًمٗم٤محت٦م ىمرأت إذا أظمل ي٤م: ي٘مقل يقم ي٠ميت أنف أظمِم٤مه ُم٤م أظمِمك أن٤م هذا احلدي٨م

٧م  اعمخ٤مًمػ ًمٞمس ُم١ميد، وشمالىمل اعم٠ًمخ٦م، واٟمتٝم٧م واريمع اًمٗم٤محت٦م وم٤مىمرأ  اًمّمالة، َصحَّ

 .اعمقفمٗملم ٟمٗمس ُمـ

 .وشمٍمف سم٤مظمتّم٤مر( 22: 02: 43/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

 عؾقف عرضت ممـ اإلمامة رد حؽؿ

 إصمؿ؟ قمٚمٞمف واقمتذر، ي١مم أن قمٚمٞمف قُمِرض إذا ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم: ؾم١مال

 .إصمؿ قمٚمٞمف ومٞمف ي١مم، ُمـ ومٞمف ُم٤م إذا اًمِمٞمخ:

 يٕمرف؟ سَمّده ويمٞمػ ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .ُمقوٕمل ؾم١مال هذا ذقمل، ؾم١مال هق ُم٤م ٟمٕمرف يمٞمػ ُم١ماظمذة، وٓ هذا، اًمِمٞمخ:

 أوٓ؟ ىم٤مدر أن٤م إين ٟمٗمز أن٤م أؾمتٗمتل: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 ومٞمٝمؿ اًمٕمٚممء ه١مٓء أن شمٔمـ شم٘مدر، سَمّدك ًمٙمـ ٟمٗمًؽ، شمٕمرف أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:
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م، ومٞمٝمؿ ُم٤م أن فمٜمؽ قمغم همٚم٥م إذا شمت٘مدم، ٓ ومٞمٝمؿ أن فمٜمؽ قمغم همٚم٥م وم٢مذا ىمراء،  شَمَ٘مدَّ

 هَمَٚم٦ٌم إمم حتت٤مج ي٘ملم، إمم حتت٤مج ُم٤م إُمقر ُمـ يمثػم: يٕمٜمل إؿمٙم٤مل، ومٞمٝم٤م ُم٤م وم٤معم٠ًمخ٦م

 .وسمس فمـ

 ( 22: 47: 26/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يرى ادقجقديـ وأحد بلهؾ لقس مـ لإلمامة تؼدم إذا

 إهؾقة كػسف دم

 ىمراء وومٞمف ىم٤مرئ، أنؽ ٟمٗمًؽ شمٕمرف وأن٧م سم٘م٤مرئ، ًمٞمس رضمؾ شم٘مدم إذا: ؾم١مال

مَ : يٕمٜمل اعمقىمػ، ُم٤م ُمٕمؽ،  هذا؟ ًمقطمده شَمَ٘مدَّ

 أهاًل؟ ًمٞمس أنف شمٕمرومف اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ومٕمٚم٧م شمٜمّمحف أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتؽ يم٤من إن اًمِمٞمخ:

 .ومتٜم٦م أقمٛمؾ ُم٤م: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .أدري ُم٤م اعمًجد، ذم سم٤مًمقوع أدرى أن٧م اًمِمٞمخ:

سمف قَمٚمَّؼ اًمِمٞمخ ُمداظمٚم٦م:  .شمًتٓمٞمع إذا سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م، شمٕمٛمؾ ضمقا

ر اًمذي أن٧م اًمِمٞمخ:  .اًمٔمرف شُمَ٘مدِّ

 الِّساق مراقبة بعذر ادسجد آخر دم رجالن صػ إذا

زرق اعمًجد اؾمٛمف ُمًجد ذم صٚمٞم٧م اؾمٓمٜمٌقل ذم ؾم١مال:  أج٤مصقومٞم٤م، سمج٤مٟم٥م اًمذي ٕا

 اًمٕمرسمٞم٦م، يتٙمٚمؿ شمريمل إُم٤مم وراء واطمد صػ يم٤من صٚمٞمٜم٤م ومٕمٜمدُم٤م -اؾمٓمٜمٌقل راح أطمد إذا-

 ه١مٓء اعمًجد، آظمر ذم وطمدهؿ ُمٜمّم٦م هلؿ سم٤مصمٜملم وإذ ورائل اًمتٗم٧م   اًمّمالة أهنٞمٜم٤م وسمٕمدُم٤م
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 اإلُم٤مم ؾم٠مخ٧م اعمًجد، آظمر ذم ًمقطمدهؿ َصٚمقا  ه١مٓء ح٤مذا أؾم٠مل طمٌٞم٧م وم٠من٤م وراءٟم٤م، صٚمقا 

 صػ يمؾ اإلُم٤مم، وراء شمٙمقن اًمّمٗمقف يمؾ أن إصؾ واطمٜم٤م إردن، ُمـ أتٞمٜم٤م ٟمحـ أؾم٠مخف

صمٜملم ه١مٓء ومٚممذا سم٤مٔظمر، ي٠متؿ  وطمدهؿ؟ يّمٚمقا  ا

ُمٞم٦م، أضمؾ ُمـ ه١مٓء: ىم٤مل ىملم احلرا ا ىمٌقا  ه١مٓء: ىم٤مل يٕمٜمل، اًمنَّ  اعمّمٚملم يرا

 يّمح؟ هذا ومٝمؾ اًمّمالة، أثٜم٤مء

 .يّمح ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ٓ؟ أم اًميورة سم٤مب ُمـ دمل يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 اًم٤ًمرق؟ هذا ينق ُم٤مذا ضورة، ومٞمف ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 شمريمف ذم ؾم٤ٌٌمً  يم٤مٟم٧م طمتك ضمدًا، يمثػم أطمذي٦م قمٚمٞمف هىم٧م أطمدهؿ ُمداظمٚم٦م:

 .قمٚمٞمف هىمقه ضمديد طمذاء اؿمؽمي٧م يمٚمم: ي٘مقل ٕن اجل٤مُمع،

 أو ضمٝم٦م، ُمـ اعمرؾمٚم٦م سم٤معمّم٤مًمح يتٕمٚمؼ ح٤م ُمث٤مًٓ  شمّمٚمح هذه اًم٘مّم٦م هذه اًمِمٞمخ:

 واحلٞمؾ، إؾم٤ٌمب ٕدٟمك ىمٌؾ ُمـ يٙمـ مل ُم٤م شمًقيغ يًقغ ٓ وأنف والًم٦م، سمدقم٦م سمٙمؾ

 ذم اًمتقاوع إمم اًمرضمقع قمغم اعمًٚمٛملم حلٛمؾ ؾم٤ٌٌمً  شمٙمقن أن جي٥م هذه احلقادث، هذه

٤مدة يْمٕمقا  ُم٤م سمدل: يٕمٜمل اًم٤ًمرىملم، أقملم شمٜم٘مٓمع طمتك اعم٤ًمضمد،  اًم٤ًمرىملم شمٓمٛمع ؾمجَّ

 اًمرؾمقل هدي قمـ وم٤مخلروج إُمر، واٟمتٝمك طمّمػماً، يٛمدوا سم٤ًمـم٤ًم، يٛمدوا سمنىمتٝم٤م،

 ووضمقد ه١مٓء، اًم٤ًمرىملم أوضمد سم٤مًمٗمرش طمتك اعم٤ًمضمد زظمروم٦م ذم اًمًالم قمٚمٞمف

اس أوضمد اًم٤ًمرىملم ه١مٓء  سمٕمض، سمرىم٤مب آظمذ سمٕمْمٝم٤م ومًٚمًٚم٦م اًمّمالة، ذم وهؿ احلُرَّ

 .اًمًٜم٦م قمـ اخلروج ؾمٌٌٝم٤م

 (22: 46: 14/ 073/ واًمٜمقر اهلدى) 

م هؾ  بالسـة؟ مـف أعؾؿ هق مـ ُوجد ولق لإلمامة إقرأ ُيَؼدَّ

 ؾمٜمـ سمٕمض يٓمٌؼ ٓ وًمٙمٜمف ًمٚم٘مرآن طم٤مومظ رضمؾ ًمٚمّمالة ي٘مدم هؾ: ُمداظمٚم٦م
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 ىمراءة؟ ُمٜمف أىمؾ وًمٙمٜمف اًمًٜم٦م يٓمٌؼ ُمـ همػمه وضمد وإن اًمّمالة،

 إُمس ذم ذيمرٟم٤م يمم ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤م يمم قمٚمٞمف إىمرأ  ي٘مدم: اًمِمٞمخ

 ومٚمٙمؿ أظمٓمئقا  وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٠من سمٙمؿ يّمٚمقن: »ط ىمقًمف ُمـ اًم٘مري٥م

 .ٟمٕمؿ اًمًٜمـ، سمٌٕمض خيؾ يم٤من وإن إىمرأ  طم٤مل يمؾ قمغم ومٞم٘مدمش وقمٚمٞمٝمؿ

 (22:41:14/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 أعجؿًقا كان ولق حتك لإلمامة إقرأ ُيؼدم هؾ

 [أقمجٛمٞم٤ًم؟ يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُي٘مدم هؾ] ُمداظمٚم٦م:

 ىمدُمف هب٤م اًمتل اًمّمٗم٦م أن دام ُم٤م قمجٛمل وٓ قمريب سملم ومرق ٓ هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 إقمجٛمل يم٤من وم٢مذاش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ومٞمف حت٘م٘م٧م ط اهلل رؾمقل

 إقمجٛمل أن ضمداً  ومقاوح اًم٘مراءة ذم دوٟمف اًمٕمريب ويم٤من اًمٕمريب، ُمـ اهلل ًمٙمت٤مب أىمرأ 

 إمم شمٕمقد ىمْمٞم٦م ومٝمذه ي٘مرأ  ُم٤م يٗم٘مف ٓ ؿمخّمٞم٤مً  يمقٟمف أُم٤م اًمٕمريب، وًمٞمس ي٘مدم اًمذي هق

 اًم٘مراءة ُمع أجْم٤مً َ جيتٛمع أن يٜمٌٖمل اًمث٘م٤موم٦م سم٠من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مؾ ومل اًمث٘م٤موم٦م،

 يتٕمٚمؼ ُم٤م إمم ٟمزل ذًمؽ سمٕمدش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ىم٤مل وًمذًمؽ إطمًـ،

 ..إقمجٛمل هذاش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من: »ىم٤مل طملم سم٤مًمث٘م٤موم٦م

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمراشم٥م هٜم٤م يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 إمم اًم١ًمال يتقضمف ح٤م وطمٞمٜمئذٍ  اًمراشم٥م سم٤مإلُم٤مم خمّمقص٤مً  ًمٞمس اًم١ًمال ٓ،: اًمِمٞمخ

 اعمًئقل احل٤ميمؿ ٟمّمٌف اًمذي اًمراشم٥م اإلُم٤مم: مت٤مُم٤مً  اعمقوقع ومٞمختٚمػ اًمراشم٥م اإلُم٤مم

 ُمتٛمٞمزاً  احل٘مٞم٘م٦م ذم يم٤من وًمق أطمد قمٚمٞمف يت٘مدم ٓ ومحٞمٜمذاك اعم٤ًمضمد ذم إئٛم٦م شمٜمٔمٞمؿ قمـ

 اًمت٘مٞمٞمد، وقمدم اإلـمالق هق اًم١ًمال ُمـ ومٝمٛم٧م اًمذي ًمٙمـ وسم٤مًمًٜم٦م، سم٤مًم٘مراءة قمٚمٞمف

 وهذاش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن اًمِم٤مهد هذا

 اعمرشم٦ٌم ذم ضم٤مءت إقمٚمٛمٞم٦م ٕن إقمٚمؿ: هق سم٤مٕىمرأ  اعم٘مّمقد ًمٞمس أنف ًمٜم٤م يقوح

 ش.سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق اًمث٤مٟمٞم٦م،

 قمٛمرو رواي٦م ُمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم ضم٤مء ُم٤م اعمٕمٜمك هذا ي١ميمد ومم٤م
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 اًمتل إظم٤ٌمر يتٚم٘مػ صٖمػم همالم وهق اعمديٜم٦م ذم يم٤من اعمدين، إنّم٤مري ؾمٚمٛم٦م أيب سمـ

 اعمديٜم٦م، إمم هي٤مضمر أن ىمٌؾ ُمٙم٦م ذم يقُمئذٍ  وهق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أظم٤ٌمر ُمـ شم٠متٞمٝمؿ

 ُيٗمٔمف اًم٘مرآن ُمـ ٟمزل ؿمٞمئ٤مً  ؾمٛمع يمٚمم ومٙم٤من قمجٞم٤ًٌم، طمٗمٔم٤مً  أويت ىمد اًمٖمالم هذا يم٤من

 ط اًمٜمٌل إمم اعمديٜم٦م أهؾ ُمـ وومد ذم ؾم٤مومر واًمده أن وم٘مدر اًمرضم٤مل سمذًمؽ وم٤مق طمتك

 وهق أٓ ضمديد طمٙمؿ وُمٕمٝمؿ رضمٕمقا  اًمقومد رضمع ومٚمم اهلجرة، ىمٌؾ ُمٙم٦م ذم وهق

 ومٚمؿ ومٜمٔمروا: اًمٖمالم هذا ىم٤ملش  اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م

 .إُم٤مُم٤مً  هبؿ أصكم وم٘مدُمقين ًمٚم٘مرآن ُمٜمل أطمٗمظ اعمديٜم٦م ذم جيدوا

 قمٛمره يٙمقن سم٤مًمٙمثػم: يٕمٜمل ؾمٜملم، شمًع أو ؾمٜملم ؾمٌع قمٛمره إن: اًمراوي وي٘مقل

 ومٚمم اًمرضم٤مل ظمٚمػ واًمٜم٤ًمء ظمٚمٗمف اًمرضم٤مل صغم صالة، أول هبؿ ومّمغم ؾمٜملم، شمًع

 قمٜم٤م شمًؽمون أٓ: اًمٜم٤ًمء صٗمقف ُمـ اًمٜم٤ًمء إطمدى ٟم٤مدت اًمّمالة ُمـ اًمٖمالم ؾمٚمؿ

 يم٘مٓمٕم٦م يٌ٘مك وإٟمم يٜمثٜمل ٓ همٚمٞمظ صمقب ؿمٛمٚم٦م، قمٚمٞمف يم٤من ذًمؽ؟ يمٞمػ إُم٤مُمٙمؿ، إؾم٧م

 اًمٜم٤ًمء سمٕمض قملم وىمع وم٤مًمٔم٤مهر ىمّمػم وهق اًمثقب ارشمٗمع ؾمجد إذا يم٤من ومٝمق ضم٤مُمدة،

 إؾم٧م قمٜم٤م شمًؽمون أٓ: ومٜم٤مدت اعمٕمرووم٦م ساطمتٝمؿ قمغم ويم٤مٟمقا  اًمٕمقرة، ومرأت

 ..اًمثقب هبذا يمٗمرطمل سمٌمء ومرطم٧م ومم صمقسم٤مً  زم وم٤مؿمؽموا: اًمٖمالم ىم٤مل إُم٤مُمٙمؿ؟

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »هٙمذا احلدي٨م أن: اًمِم٤مهد

 .آظمره إممش سم٤مًمًٜم٦م وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة

 (22:44:33/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 الصالة؟ إمامة يشؿؾ هؾ قريش مـ إئؿة حديث

 اعمّمٜمػ اؾمتدل( شمٜمٌٞمف[: )اإلُم٤مم ىم٤مل] .صحٞمح(. ىمريش ُمـ إئٛم٦م: )طمدي٨م-

 اإلُم٤مُم٦م ذم ُم٘مدم هق يمم، همػمه قمغم اًمّمالة إُم٤مُم٦م ذم ُم٘مدم اًم٘مرر أن قمغم سم٤محلدي٨م

 ٓ ورواي٤مشمف أخٗم٤مفمف سمٛمجٛمقع احلدي٨م ٕن، قمٜمدي ٟمٔمر آؾمتدٓل هذا ورم، اًمٙمؼمى

 ُم٤م: سمثالث ومٞمٙمؿ قمٛمٚمقا  ُم٤م: وهمػمه أنس طمدي٨م ذم وم٢من، اًمٙمؼمى اإلُم٤مُم٦م قمغم إٓ يدل

 اإلُم٤مُم٦م ذم ٟمص ومٝمذا.  طمٙمٛمقا  إذا وقمدًمقا ، ىمًٛمقا  إذا وأىمًٓمقا ، اؾمؽممحقا  إذا رمحقا 
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 أن وهمػمه اًمٌخ٤مري ذم ورد وىمد ٓؾمٞمم اًمّمٖمرى اإلُم٤مُم٦م ومٞمف شمدظمؾ ومال، اًمٙمؼمى

.  ىمريش ُمـ مج٤مقم٦م ووراءه اًمّمالة إُم٤مُم٦م ذم طمذيٗم٦م أبك ُمقمم ؾم٤مح٤مً  ىمدم ط اًمٜمٌل

 اًمٖمٚمٞمؾ إرواء]. أقمٚمؿ واهلل، اعم١مًمػ ذيمره ُم٤م قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهر ىمٌٚمف اًمذى احلدي٨م ٟمٕمؿ

 ([702) رىمؿ طمدي٨م حت٧م

 حافظاً  كان إذا الغالم إمامة صحة

 اسمـ وىم٤مل(، احلدود قمٚمٞمف دم٥م طمتك اًمٖمالم ي١مُمـ ٓ: )ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل -

 ُمـ همػممه٤م قمـ يٜم٘مؾ ومل، إثرم روامه٤م(، ُيتٚمؿ طمتك اًمٖمالم ي١مُمـ ٓ: )قم٤ٌمس

 إثريـ هذيـ خي٤مًمػ ًمٙمـ.  إؾمٜم٤مدمه٤م قمغم أىمػ مل[: اإلُم٤مم ىم٤مل...]ظمالومف اًمّمح٤مسم٦م

 اًمٜمٌل قمٜمد ُمـ رضمٕمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمقومد أم أنف وومٞمف، ؾمٚمٛم٦م سمـ قمٛمرو طمدي٨م

 رد هذا ومٗملش، 012» احلدي٨م ذم شم٘مدم يمم ؾمٜملم ؾمٌع أو ؾم٧م يقُمئذ وقمٛمره ط

 ُمـ مج٤مقم٦م ومٝم١مٓء! ظمالومف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ همػممه٤م قمـ يٜم٘مؾ ومل: اعمّمٜمػ ًم٘مقل

 يٕمٚمؿ ٓ أنف طمزم اسمـ ٟم٘مؾ وىمد: احل٤مومظ ىم٤مل، آطمتالم ىمٌؾ سم٤مًمٖمالم اىمتدوا اًمّمح٤مسم٦م

 طم٤مل يمؾ وقمغم، إثريـ هذيـ شمْمٕمٞمػ إمم إؿم٤مرة ومٗمٞمف.  ُمٜمٝمؿ خم٤مًمػ ذًمؽ ذم هلؿ

 وأجْم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ وٕنف، سمّمحتف ًمٚم٘مٓمع أومم قمٛمرو سمحدي٨م وم٤مٕظمذ

 قمغم ط اًمٜمٌل يٓمٚمع ومل سم٤مضمتٝم٤مدهؿ ذًمؽ ومٕمٚمقا  سم٠مهنؿ واًم٘مقل، اعمرومقع طمٙمؿ ذم ومٝمق

 اًمت٘مرير ي٘مع ٓ اًمقطمل زُمـ وٕن، ٟمٗمل ؿمٝم٤مدة ـ احل٤مومظ ىم٤مل يمم ـ ٕهن٤م، ُمردود ذًمؽ

 قمٝمد قمغم ومٕمٚمقه سمٙمقهنؿ اًمٕمزل جلقاز وضم٤مسمر ؾمٕمٞمد أبق اؾمتدل يمم جيقز ٓ ُم٤م قمغم ومٞمف

ش اًم٤ٌمري ومتح» اٟمٔمر، اًمًٜم٦م أو اًم٘مرآن ذم قمٜمف ًمٜمٝمل قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م يم٤من وًمق، ط اًمٜمٌل

 ش.8/19و 176 ـ 0/177»

 ([740) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 التؾػقؼ وحؽؿ الصؾقات دم خمتؾػة بؼراءات اإلمام قراءة

 القاحدة الصالة دم ادختؾػة الؼراءات بني

 ي٘مرأ  أن اًم٘مرآن ًم٘م٤مرئ جيقز هؾ: سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ًمٜم٤م سَملمِّ  شمٙمرُم٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م اًم١ًمال:

 قمغم واًمدًمٞمؾ اًمّمالة، ظم٤مرج أو اًمّمالة داظمؾ إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء اًمرواي٦م سم٤مظمتالف

 ومٞمؽ؟ اهلل سم٤مرك اإلجي٤مز،

ّملم اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ شمٚم٘م٤مه٤م ىمد هب٤م َيْ٘مرأ  اًمتل اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:  اعمَُتَخّمِّ

: ي٘مقل يم٤من ط اًمٜمٌل ٕن هب٤م: ي٘مرأ  أن ًمف ومٞمجقز ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مراءات

 أوضمف هل إطمرف أن اًمٕمٚممء ُمـ يمثػم وَمنَّ  وىمدش أطمرٍف  ؾمٌٕم٦م قمغم اًم٘مرآن ُأنزل»

 يمثػمة أطم٤مدي٨م وضم٤مءت طمٞم٤مشمف، ذم هب٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مرأ  يم٤من اًمتل اًم٘مراءة

ٌَلمِّ   ط اًمٜمٌل ُمـ يًٛمٕمٝم٤م مل ىمراءةً  آظمر ُمـ يًٛمع يم٤من طمٞمٜمم اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض أن شُم

 إمم اًم٘مراءة ذم ًمف اعمخ٤مًمػ ص٤مطمٌف ُمع ويذه٥م يتث٧ٌم وًمٙمٜمف إٟمٙم٤مره٤م، إمم ي٤ٌمدر ويم٤من

 ُمـ يٕمرومٝم٤م ٓ يم٤من هق اًمتل اًم٘مراءة ُمـ ص٤مطمٌف ُمـ ؾمٛمع ُم٤م قمٚمٞمف ومٞمٕمرض ،ط اًمٜمٌل

 .أنزًم٧م هٙمذا: اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞم٘مقل ىمٌؾ،

 اًمّمحٞمح٦م، اًم٘مراءات ُمـ ذاك أو اإلُم٤مم هذا ي٘مرؤه٤م اًمتل اًم٘مراءة يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .وُمنموع ضم٤مئز أُمر ومٝمق سم٤مًم٘مراءات، آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ واعمتٚم٘م٤مة

 ُمِمٝمقرة شمٙمـ مل إذا اًمّمحٞمح٦م، اًم٘مراءة هذه سم٠من ؿمخّمٞم٦م ُمالطمٔم٦م قمٜمدي وًمٙمـ 

 إذا أُم٤م قم٤مداه، ؿمٞمئ٤مً  ضمٝمؾ ُمـ ٕن هب٤م، يٗمج٠مهؿ أن ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ومال اًمٜم٤مس، سمٕمض سملم

 سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ويٕمرومقن ويٕمرومٝمؿ، يٕمرومقٟمف ٟم٤مؾم٤مً  ي١مم يم٤من أو ظم٤مصٍ  ُمٚمس ذم يم٤من

 هلذا ُمّم٤مطمٌتٝمؿ سمحٙمؿ ًمٙمٜمٝمؿ ًمدهيؿ، ُمٕمرووم٦م همػم يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق صحٞمح٦م، أظمرى

 ُمِمٝمقرة همػم يم٤مٟم٧م وإن صحٞمح٦م، سم٘مراءة ي٘مرأ  أنف ُمٜمف قمرومقا  اًم٘م٤مرئ هلذا أو اإلُم٤مم

 وأخقان، أؿمٙم٤مل وومٞمٝمؿ اًمٜم٤مس أمَّ  إذا أُم٤م ذًمؽ، ي٘مرأ  أن ًمف احل٤مًم٦م هذه ذم ًمدهيؿ، ؾم٤مسم٘م٤مً 

 شمٚم٘مٞمٜم٤مه اًمذي إدب سم٤مب ُمـ وهذا يٕمرومقهن٤م، ٓ اًمتل سم٤مًم٘مراءة يٗمج٠مهؿ أن يٜمٌٖمل ومال
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 ٟمحق أوش قم٘مقهلؿ ىمدر قمغم اًمٜم٤مس ظم٤مـمٌقا : »ي٘مقًمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض ُمـ

 ش.ورؾمقًمف اهلل يٙمذب أن أتريدون» اعمٕمٜمك، ُمـ ذًمؽ

 ي٘مدم أن ُمـ وٓسمد يًتٜمٙمروٟمف، سمٌمء اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن ًمإلُم٤مم أو ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومم

 .شمتٞمن ٓ وىمد إطمٞم٤من سمٕمض ذم شمتٞمن ىمد اعم٘مدُم٦م وهذه ُم٘مدُم٦م، إًمٞمٝمؿ

 وم٠منزل واًمٕمٛمرة، احل٩م إمم أؾم٤مومر يمٜم٧م ُم٤م يمثػماً  أنٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ًمٙمؿ أذيمر وأن٤م

ٟمٜم٤م، سمٕمض ُمـ هٜم٤مك ٟمٕمرف ممـ اًم٘مرى أو اًمٌالد سمٕمض ذم ُمقٟمٜمل إظمقا  إُم٤مُم٤ًم، ومُٞمَ٘مدِّ

 أن قمٚمٞمف اعم٤ًمومر وأن ُم٤ًمومر، أن٤م أين شمٕمرف أن٧م أظمل ي٤م: أىمقل زم، ًمٚمٛم٘مدم وم٠مىمقل

 يريدون ُم٘مٞمٛملم ه١مٓء ُمٕمت٤مديـ، همػم واًمٜم٤مس وأىمٍم، ؾم٠مصكم وم٠من٤م وضمقسم٤ًم، ي٘مٍم

 زم ومٞم٘مقل ريمٕمتلم، أصكم أريد أن٤م ريمٕم٤مت أرسمع يّمٚمقا  ظمٚمٗمل -ُمثالً – اًمٕمٍم يّمٚمقن

، ظَمٚمِّٞمُٝمؿ أظمل، ي٤م قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م: اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم وهق  صحٞمح، يمالم وهذا يتٕمٚمٛمقا

ت ُم٤م أين ُمـ سم٤مًمرهمؿ وىمع ظمِمٞم٧م اًمذي وومٕمالً   وأن٤م حم٤مضة قمٛمٚم٧م أن سمٕمد إٓ يمؼمَّ

 سمًٜم٦م أىمتدي وأن٤م أؤُمٙمؿ أنقمكم  ي٘مؽمح أن إُم٤مم أن٤م وأين اًمًٜم٦م، هلؿ وسمٞمٜم٧م واىمػ،

 يٛمٞمٜمل قمـ أؾمٚمؿ ٓ ؾمقف وأن٤م ريمٕمتلم، وم٠ًمصكم وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ً، أؾمٚمؿ ُمٕمل، شمًٚمٛمقا  ُم٤م طمتك هاً  ؾم٠مؾمٚمؿ شمًٛمٕمقٟمف، شمًٚمٞممً   سمٚم٤ًمن وأظم٤مـمٌٙمؿ ها

: وأىمقل ي٤ًمراً  أختٗم٧م صمؿ ،شؾمٗمر ىمقمٌ  وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : »ًمٙمؿ وم٠مىمقل ُمٌلم قمريب

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم

 وؾَمٚمَّٛمقا  أظمٓم١موا ٟم٤مس ؾمٚمٛم٧م، ُم٤م سمٕمد اًمٕمريْم٦م اًمٓمقيٚم٦م اعمح٤مضة ُمـ سم٤مًمرهمؿ

، أص٤مسمقا  وٟم٤مس ُمٕمل، ُمٜمل ًمٚمذي ىم٤مُمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا ًمٙمـ وىم٤مُمقا  ح٤مذا! أظمل ي٤م: ىمدَّ

 .إًمخ.. وو ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م قمٛمؾ اًمرضمؾ هذا ًمٜم٤م ىمدُم٧م

ة اعمرة سمٕمد اعمرة ُم٤ًمُمٕمٝمؿ شمٓمرق أن جي٥م اًمّمالة هذه ُمثؾ -احل٘مٞم٘م٦م– وم٤مًمٜم٤مس  واًمَٙمرَّ

ة سمٕمد  أن قمرومقا  ؾمٚمؿ وم٢مذا ريمٕمتلم، يّمكم اعم٤ًمومر اإلُم٤مم أن أذه٤مهنؿ ذم يرؾمخ طمتك اًمَٙمرَّ

 ضسم٤مً  هٙمذا وييهبؿ اًمٜم٤مس يٗمج٠م أن احلٙمٞمؿ ًمٚمٕم٤ممل يٜمٌٖمل ومال صالَتؿ، يتٛمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ

د أن جي٥م وإٟمم طم٘م٤ًم، يم٤مٟم٧م وًمق سم٤مُٕمقر  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل آداب ُمـ وهذا متٝمٞمداً، هل٤م ُيَٛمٝمِّ

 .ط اًمٜمٌل قمـ اًمث٤مسمت٦م إطم٤مدي٨م ُمـ يمثػم ذم فمٝمرت اًمتل
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ر أن جي٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مسم٤مً  ًمٜم٤م يٗمتح اًمقاىمع ذم وهذا  قمٚمٞمف جي٥م اًمٕم٤ممل أن وهق سمف، ُٟمَذيمِّ

رهؿ، وأن ُيْرؿمدهؿ وأن اًمٜم٤مس يٜمّمح أن ومٕمالً  ْر َفٌِنَّ ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم ُيَذيمِّ َوَذكِّ

ِمنِْيَ  ًْ ْكَرى َتنَفُع ادُْ د أن قمٚمٞمف وًمٙمـ [77:اًمذاري٤مت﴾ ]الذِّ  .ًمذًمؽ ُيَٛمٝمِّ

 أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض-قم٤مئِم٦م  طمدي٨م ُمـ وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري ش اًمّمحٞمحلم» ذم ضم٤مء ًم٘مد

 وم٠مرادت ظمرج، صمؿ ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م وصغم اًمٙمٕم٦ٌم ضمقف دظمؾ وم٤محت٤مً  ُمٙم٦م دظمؾ ح٤م ط اًمٜمٌل

 ذم وشمّمكم ،ط وٟمٌٞمٝم٤م سمزوضمٝم٤م شم٘متدي أن -قمٜمٝم٤م اهلل ريض- اعم١مُمٜملم أُم  قم٤مئِم٦م  اًمًٞمدة

 ضمقف إمم اًمدظمقل يٛمٙمـ ٓ اًمزُم٤من ذاك ذم يم٤من يمم أن اًمٙمٕم٦ٌم أن وشمٕمٚمٛمقن اًمٙمٕم٦ٌم، ضمقف

ٚمَّؿ، إٓ اًمٙمٕم٦ٌم ًُ  ًمق سمؾ اُمرأة أرادت ومٚمق اًمٕم٤مزم، اًم٤ٌمب هبذا اًمٙمٕم٦ٌم اعمًٚمٛمقن ورث وهٙمذا سم

 وم٘م٤مل يّمٕمد، أن يًتٓمٞمع طمتك وُيتِْٕمٌَٝم٤م ٟمٗمًف جُيْٝمد أن ومٞمج٥م اًمٙمٕم٦ٌم يدظمؾ أن رضمؾ أراد

 ىمٍمت اًمٙمٕم٦ٌم سمٜمقا  ح٤م ىمقَُمؽ وإن اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احِلجر ذم َصكمِّ قم٤مئِم٦م!  ي٤مقم٤مئِم٦م:  ًمٚمًٞمدة

 ضمقومٝم٤م ذم ويٙمقن اًمٙمٕم٦ٌم يٌٜمقا  أن اؾمتٓم٤مقمقا  وُم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ احلجر أظمَرضُمقا : أي اًمٜمٗم٘م٦م، هبؿ

 قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن وًمقٓ: »طمديثف مت٤مم ذم ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن واًمِم٤مهد احلجر،

 احلجر ٕدظمؾ: أي-ش. اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك

 ش.ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض، ُمع سم٤مسملم ًمف وجلٕمٚم٧م» -اًمٙمٕم٦ٌم إمم

 اًمٙمٕم٦ٌمِ  َهْدمُ  ُيـْحِدث أن ظمٌم ح٤مذا؟ هذا، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٕمؾ ُم٤م

ر إيمهنؿ، شم٘مقي٦م إمم سمح٤مضم٦م يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس سمٕمض ىمٚمقب ذم َوْٕمَْمٕم٦مً   اًمرؾمقل وم٠مظمَّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يريده وىم٧م وإمم أُمر إمم إُمر هذا اًمًالم قمٚمٞمف

 اًمٙمٕم٦ٌم وهلذه احلرام، اًمٌٞم٧م هلذا اهلل ىمٞمَّض طمٞم٨م -إؾمػ ُمع- شمتٛم٦م وًمٚم٘مّم٦م

ذ ُمـ اعمنموم٦م  ،اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد وهق أٓ زُمٜمف، ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل رهم٦ٌم َٟمٗمَّ

٦م قمٚمٞمف، يم٤من ُم٤م إمم اًمٌٞم٧م أقم٤مدت اًمٖم٤مؿمٛم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وًمٙمـ  ومٕمؾ اًمذي هذا أن سمُحجَّ

 ىمد يٙمـ مل قمٚمٞمف، اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل شمريمف اًمذي اًمٌٞم٧مظمٚمػ  إُمر هذا وأطمدث

 أُمف ،اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أظمتٝم٤م اسمـ هققم٤مئِم٦م  طمدي٨م ٟمٗمذ واًمذي ،قم٤مئِم٦م طمدي٨م سمٚمٖمف

 هذا ُمـ متٙمـ ح٤ماًمزسمػم  سمـ اهلل ومٕمٌد ،قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أظم٧مسمٙمر  أيب سمٜم٧م أؾممء

 وسمّمقرة إُمقيلم، وسملم سمٞمٜمف ىم٤مُم٧م ومتٜم٦م ذم ذًمؽ يم٤من ًمٙمـ ومٕماًل، ٟمٗمذه اإلصالح
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.. احلج٤مج وصٚمٌف ىمتؾ أنف إؾمػ ُمع اًمٗمتٜم٦م هن٤مي٦م ويم٤من ُمروان، سمـ اعمٚمؽ قمٌد ظم٤مص٦م

 .هٜم٤مًمؽ ُم٤م إًمخ

ُمر اؾمتقـمـ ومٚمم  .اجل٤مهٚمٞم٦م زُمـ ذم قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ُم٤م إمم اًمٙمٕم٦ٌم سم٢مقم٤مدة أُمر اعمٚمؽ ًمٕمٌد ٕا

ض -ُمٚمًف ذم- ه٤مدئ ُمٚمس وذم  شمٌٚمٞمٖم٤مً  احل٤مضيـ وم٠مطمد اًم٘مْمٞم٦م، هلذه شمٕمرَّ

ث ُم٤م هقاًمزسمػم  سمـ اهلل قمٌد ومٕمٚمف ُم٤م إن! اعم١مُمٜملم أُمػم ي٤م: ًمف ىم٤مل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمألُم٤مٟم٦م  طَمدَّ

 يمم ًمؽميمتف ذًمؽ قمٚمٛم٧م ًمق: اعمٚمؽ قمٌد وم٘م٤مل اًم٘مّم٦م، هذه وذيمر ًمٕم٤مئِم٦م ط اًمٜمٌل سمف

 .-اًمِمديد إؾمػ ُمع- ومٕمؾ

 وذم اًمٜم٤مس إرؿم٤مد ذم اإلٟم٤ًمن يتٚمٓمػ أن اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ أن: اًمِم٤مهد

 اًمٕمٚمؿ سمٙمتمن اًمٜم٤مس ُم٤ًميرة -أبداً – هبذا ٟمٕمٜمل وٓ  أؾم٤مًمٞم٥م، ُمـ يًتٓمٞمع سمم هدايتٝمؿ

 وشمٗمريط، إومراط سملم ُم٤م اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس أن وم٤مًمقاىمع آظمر، رء هذا احل٘مٞم٘م٦م، ويمتمن

 يتخذون ٓ اًمذيـ واعمٖم٤مًمقن اًمٜمّمٞمح٦م، وإو٤مقم٦م اًمٕمٚمؿ إو٤مقم٦م وهق أيمثر واًمتٗمريط

َوَكاَن ﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم احلؼ وًمذًمؽ شمٌٚمٞمٖمٝمؿ، وذم اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ذم احلٙمٞمٛم٦م إؾم٤مًمٞم٥م

 يٜمٗمذ وٓ اًمنمقمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م سم٤مؾمؿ اًمٕمٚمؿ يٙمتؿ ٓ: يٕمٜمل ،[67:اًمٗمرىم٤من﴾ ]َذلَِك َقَواًماَبْْيَ 

ْكَمِة ﴿ ٓ،ش آي٦م وًمق -ُمثالً - اًمٜم٤مس سمٚمٖمقا » سم٤مؾمؿ سم٤مًم٘مقة اًمٕمٚمؿ اْدُع إََِل َشبِوِل َربَِّك بِاْْلِ

 .[107:اًمٜمحؾ﴾ ]َوادَْْوِعَظِة اْْلََسنَِة َوَجادِْْلُْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ 

 أنف إصؾ اعمتخّمّملم، اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ وُمتٚم٘م٤مة صم٤مسمت٦م ىمراءة اإلُم٤مم ىمرأ  إذا: وم٢مذاً 

د وأن يٕمٚمٛمقن، ٓ سمم اًمٜم٤مس يٗم٤مضمئ ٓ أن جي٥م وًمٙمـ ذًمؽ، ذم رء ٓ  يريد ح٤م ُيَٛمٝمِّ

 .سمف ُيْٕمٚمَِٛمٝمؿ أن

 (22: 09: 74/ 062/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اًمّمح٤مسم٦م أو ط اًمرؾمقل سم٠من ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك يٕمٜمل، اعمقوقع ٟمٗمس اًم١ًمال:

م  .اًمرواي٦م سمخٚمط ىمرؤوا سم٠مهنؿ قمٜمٝمؿ ًمٜم٤م ُيٜمَْ٘مؾ مل -قمٜمٝمؿ اهلل ريض- اًمٙمرا

 اًمرواي٦م؟ ظمٚمط اًمِمٞمخ:

 ىمراءة أو اًمرواي٦م، ظمٚمط سمدقم٦م، إُمر هذا أن ومٞمٕمتؼموا اًمرواي٦م، ظمٚمط اًم٤ًمئؾ:
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 حلٗمص، شم٘مرأ  هٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٌالد ُمثالً  أظمرى ُمالطمٔم٦م همػمه٤م ذم آظمر سم٤مب ُمـ اًمرواي٦م

 .هذا يٜمٙمرون أجْم٤مً  اخلٚمط دون يم٤مُمٚم٦م رواي٦م ذم سمقرش هلؿ ىمرأت وم٢مذا

 سملم اخلٚمط وهق صم٤مين، ؾم١مال يمالُمؽ ومٗمل أن أُم٤م قمٜمف، أضم٧ٌم اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 .واطمد آن ذم ىمراءشملم

 أو سم٤مخلٚمط ىمرأ  أنف ط اًمرؾمقل قمـ ورد وُم٤م سمدقم٦م، هذه إن: ي٘مقًمقا  اًم٤ًمئؾ:

م اًمّمح٤مسم٦م  .اًمٙمرا

ٌٝم٦م هذه أن احل٘مٞم٘م٦م: قمٜمف اجلقاب يٜمٌٖمل هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:  آقمؽماض هذا أو اًمِم 

 ذم اعمَُ٘مٚمِّدة ؿم٠من ؿم٠مهنؿ هؿ سمدقم٦م، هذا: ي٘مقًمقن اًمذيـ ىمديؿ، ُمـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ ؾمٛمٕمتف

 واعمِم٤ميخ اًمٕمٚمؿ أهؾ قم٤مُم٦م اًمٞمقم، ًمٚمٛمذاه٥م اعم٘مٚمديـ أن يمم: أي إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م

 اعمذاه٥م هذه ُمـ واطمد سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقا  أن اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م قمغم يقضمٌقن اعمٕمرووملم

 صم٧ٌم صمؿ ،أيب طمٜمٞمٗم٦م سمٛمذه٥م يتٛمذهٌقن أىمقام سملم -ُمثالً – قم٤مش اعمًٚمؿ وم٢مذا إرسمٕم٦م،

رة ًمٞم٧ًم ُم٠ًمخ٦م ًمديف  ُمثاًل،ُم٤مًمؽ  أو يم٤مًمِم٤مومٕمل همػمه ُمذه٥م ذم وإٟمم ُمذهٌف ذم ُُمَ٘مرَّ

 أظمر، اعمذه٥م ذم صم٧ٌم سمم يٕمٛمؾ أن ًمف جيٞمزون وٓ اعمذه٥م اًمتزام قمٚمٞمف يقضمٌقن ومٝمؿ

ه ٟمحـ وهذا ه أطمٞم٤مٟم٤ًم، ظمٓم٠م ٟمرا سم٤مً  وٟمرا  يٙمقن شم٤مرة اإلٟمٙم٤مر هذا: أي أظمرى، أطمٞم٤مٟم٤مً  صقا

سم٤ًم، يٙمقن وشم٤مرة ظمٓم٠م  ذم رأج٤مً  اشمٌع اعمٕملم سم٤معمذه٥م اعمتٛمذه٥م يم٤من إذا ظمٓم٠م يٙمقن صقا

ه، اشم٤ٌمقم٤مً  آظمر ُمذه٥م  قمٚمٞمف، ُيٜمَْٙمر هذا ًمٚمرظمص، شمتٌٕم٤مً : واًمٗم٘مٝم٤مء اًمٕمٚممء ي٘مقل ويمم هلقا

ٍي  أظمذ إذا أُم٤م  وُمـ قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م هق ومٝمذا وسمدًمٞمٚمف، سمف اىمتٜمع ٕنف آظَمر ُمذه٥م ذم سمرأ

 .خمٓمئ٤مً  يٙمقن قمٚمٞمف يٜمٙمر

د وًمٙمـ ـمقيؾ، سمح٨م إمم ُيت٤مج وهذا اجلقاب، ظمالص٦م -ـمٌٕم٤مً – هذا  ًمإلضم٤مسم٦م سمف أَُمٝمِّ

 ُمـ قمٜمده شمرضمح سمم ي٠مظمذ إُم٤مم يمؾ إرسمٕم٦م اعمذاه٥م أن يمم: وم٠مىمقل اًم٘مراءات، سملم اخلٚمط قمـ

 ذم اخلٓم٠م ُم٤مل سم٠من قمٚممً  ًمديف، صم٧ٌم سمم ي٠مظمذ ُمٜمٝمؿ يمؾ اًمٕمنمة أو اًمًٌٕم٦م اًم٘مراء يمذًمؽ اًمٕمٚمؿ،

 ٕن ذًمؽ ي٘مقًمقن، يمم اعمتقاشمرة أو اعمتقارصم٦م اًم٘مراءات ذم اخلٓم٠م ُمـ أيمثر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ
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 ومٞم١مضمر ظمٓم٠م ذم اعمجتٝمد ي٘مع أن ومٞمٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مس، يدظمٚمٝم٤م آضمتٝم٤مد، يدظمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعم٤ًمئؾ

 .وم٘مط اًمٜم٘مؾ قمغم ُمًتٜمدة ومٝمل اًم٘مراءات أُم٤م قمٚمٞمف،

 صم٧ٌم ،طمٗمص ىمراءة قمغم اًم٘م٤مرئ هذا يم٤من إذا -ومحٞمٜمئذٍ – ُمٕمرووم٤مً  هذا يم٤من إذا 

 وىمراءة آي٦م ذمطمٗمص  ىمراءة سملم واطمدة ىمراءة ذم ومجٛمع ُم٤م، آي٦م ذم ورش ىمراءة ًمديف

 ذم واًمتٛمذه٥م احلٜمٗمل سم٤معمذه٥م اًمتٛمذه٥م سملم مجع يم٤مًمذي هذا أظمرى، آي٦م ذم ورش

 هذا أن وم٘مقهلؿ ًمديف، صم٧ٌم ذًمؽ ٕن :اًمِم٤مومٕمل اعمذه٥م ذم أظمرى أو واطمدة ُم٠ًمخ٦م

 يمٛمٜمٌع هق اًم٘مراء أئٛم٦م ُمٜمٌع أن قمـ همٗمٚم٦م -ٟمٔمري وضمٝم٦م طم٥ًم- اًمقاىمع ذم هق سمدقم٦م

 آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي اًمٙمٌػم اًمٗم٤مرق ُمع اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل هق إرسمٕم٦م، اعمذاه٥م أئٛم٦م

 إٓ ومٞمف ُم٤م اًم٘مراءة ذم أُم٤م واًمرأي، سم٤مٓضمتٝم٤مد ىمقًٓ  ي٘مقًمقا  أن يٛمٙمـ اًمٗم٘م٦م ذم إئٛم٦م أن

 سم٘مراءة وىمرأ  أيمٞمد،طمٗمص  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن إُمر هٜم٤م ومٞمٙمقن واًمٜم٘مؾ، اًمتٚم٘مل

 دًمٞمؾ، -أبداً – اًم٘مراء قمٜمد وًمٞمس وهبذه، هبذه اإلٟم٤ًمن ي٘مرأ  أن اح٤مٟمع ومم أيمٞمد، ورش

 ىمرأ  أظمرى وشم٤مرة أطمٞم٤مٟم٤ًم،طمٗمص  سم٘مراءة ىمرأ  اًمرؾمقل أن يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ وهذا

 هذا، ُمـ رء يقضمد ٓ اعمٕمرووم٦م، اًم٘مراءات ُمـ هٜم٤مًمؽ ُم٤م آظمر وإمم ورش، سم٘مراءة

 هبذا، ي٘مرأ  ويم٤من هبذا، ي٘مرأ  يم٤من اًمرؾمقل أن: أي ًمديف، صم٧ٌم سمم أظمذ واطمد يمؾ ًمٙمـ

 .هبذا ي٘مرأ  ويم٤من

 ومٞمم ُمتقاشمرشم٤من ىمراءشم٤من ومٞمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م،: يمٚمٝمؿ اًمٜم٤مس يٗمٝمٛمٝم٤م ممٙمـ اًمتل إؿمٞم٤مء أؿمٝمر ُمـ

ـِ اًمدِّ  مِ قْ يَ  ِؽ ٤مًمِ ُمَ ﴿ب يتٕمٚمؼ ـِ اًمدِّ  مِ قْ يَ  ِؽ ٚمِ ُمَ ﴿و ﴾ي  ُمرة ي٘مرأ  يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل ،﴾ي

 :طمٗمص ُمذه٥م قمغم سمٕمده ُم٤م ي٘مرأ  ومٝمقُم٤مًمؽ  ىمرأ  إذا أنف يٚمتزم يم٤من ُم٤م ًمٙمـ ُمٚمؽ، وُمرةُم٤مًمؽ 

 ُم٤م هذا ؿم٤مومٕمٞم٤مً، يم٤من أو طمٜمٗمٞم٤مً  يم٤من اًمرؾمقل أن -اجلٝمٚم٦م سمٕمض يتقهؿ يمم- ٟم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  ٕنف

 اًمٕمٙمس ًمٞمس ُمٜمف يتٚم٘مقن ومٝمؿ ،ط اهلل رؾمقل قمـ ُمت٠مظمرة اعمذاه٥م ٕن إٟم٤ًمن: ي٘مقًمف

 هبذه، ي٘مرأ  وأن هبذه ي٘مرأ  أن ًمٚم٘م٤مرئ ومٞمجقز اًم٘مراءات، ُمـ ىمراءة صم٧ٌم إذا اعمٝمؿ: ًمذًمؽ مت٤مُم٤مً،

 يمٜمتؿ إن سمره٤مٟمٙمؿ ه٤مشمقا : ًمف ٟم٘مقل أن طمًٌٜم٤م سمدقم٦م، هذا ي٘مقل واًمذي ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع وٓ

 .ؾمٌٞمالً  ذًمؽ إمم يًتٓمٞمع وٓ ص٤مدىملم،

 (22: 37: 27/ 062/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 عـف مـفل غره دون الصالة دم لـػسف اإلمام دعاء هؾ

 َيْدقِمل ٓزم أنف قمـ طمدي٨م ومٞمف اًمّمالة، ذم اإلُم٤مم دقم٤مء ًمٚمدقم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال:

 ًمٖمػمه؟

 ُمٓمٚم٘م٤ًم؟ اًمدقم٤مء أم اًم٘مٜمقت، شم٘مّمد اًمِمٞمخ:

 ش.ظم٤مهنؿ وم٘مد سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف ظمص ُمـ: »طمدي٨م أىمّمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .هذا وٕمٞمػ طمدي٨م اًمِمٞمخ:

 يدقمل طمٞمٜمم اًمٜم٤مس ي١مم اًمذي اإلُم٤مم سم٠من يتٕمٚمؼ اًم٤ٌمب هذا ذم رء أّي  ُمداظمٚم٦م:

   وهلؿ؟ ًمف َيْدقمل أن جي٥م اًمّمالة ذم

 أدقمٞم٦م ومٛمـ اإلومراد، سمّمٞمٖم٦م يم٤مٟم٧م ط اًمرؾمقل أدقمٞم٦م أن ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي، وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف أنف آؾمتٗمت٤مح

 يم٤من اًمًالم ىمٌؾ اإلومراد، سمّمٞمٖم٦م يُمٚم ٝم٤م إًمخ.. اهمًٚمٜمل.. ٟم٘مٜملش واعمٖمرب اعمنمق سملم

ُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: ي٘مقل ُم٤م آظمر ُمـ رت، وُم٤م ىَمدَّ  وُم٤م أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أهرت وُم٤م أظمَّ

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل أن يٛمٙمـ ومٙمٞمػ اإلومراد، سمّمٞمغ يمٚمٝم٤م إًمخ،.. ُمٜمل سمف أقمٚمؿ أن٧م

 .ظم٤من وم٘مد سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف ظَمّص  ُمـ: -اًمًالم

أيب هريرة  قمـش وُمًٚمؿاًمٌخ٤مري  صحٞمح» ذم ضم٤مء ٕنف اجلٝمري٦م، ذم اجلٝمر، ذم

 ي٤م: وم٘مٚمٜم٤م ُهٜمَٞم٦ّم، ؾمٙم٧م ًمٚمّمالة يَمؼّم  إذا ط اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض

 مهللا: »أىمقل: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا واًم٘مراءة، اًمتٙمٌػم سملم ؾمٙمقشمؽ أرأج٧م اهلل، رؾمقل

 ش.ظمٓم٤مي٤مي وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد

 هذاش. أظمرت وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: »ًمٙمؿ ذيمرشُمف اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م صمؿ

 قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أن ُيٙمل أجْم٤مً ش ُمًٚمؿ صحٞمح» ذم ـمقيؾ طمدي٨مقمكم  طمدي٨م

 اًمًموات ومٓمر ًمٚمذي وضمٝمل وضمٝم٧م: »وىم٤مل يمؼم اًمّمالة إمم ىم٤مم إذا يم٤من -اًمًالم
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 ُم٤م آظمر يم٤من صمؿش إًمخ.. وٟمًٙمل صاليت وإن اعمنميملم، ُمـ أن٤م وُم٤م طمٜمٞمٗم٤مً  وإرض

 ش.إًمخ.. أظمرت وُم٤م ىمدُم٧م ُم٤م زم اهمٗمر مهللا: »صالشمف آظمر ذم يدقمق

 دقم٤مء؟ ُمـ ُيًٛمع ومٞمم ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 قم٤مم، اًم١ًمال يم٤من إول ذم: يٕمٜمل ؾم١ماًمؽ، قمـ ىمٚمٞمالً  ٟمزًم٧م أن٧م: يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ُم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  صحٞمح، ًمٞمسش ظم٤مهنؿ وم٘مد: »احلدي٨م إصؾ، ومٗمل ختّمٞمص، دظمٚمف أن

 ضمٝمراً  دقم٤م إذا سم٤مًمدقم٤مء ٟمٗمًف خيص ُم٤م يدقمق يم٤من ط اًمٜمٌل أن قمغم َيُدًّمٜم٤م ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمف

 إذا إُمريـ، ُمـ يُمؾ   ذم ُم٤مٟمع قمٜمدٟم٤م ُم٤م ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم ًمٙمـ أن، ؾم١ماًمؽ هق يمم

 ذم اإلُم٤مم ومٞمف جيٝمر ُم٤م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ومم اًمٜمقازل، يم٘مٜمقت ُم٤م، ُٕمر اًمدقم٤مء ذم اإلُم٤مم ضمٝمر

 اًمدقم٤مء هق إٟمم اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح اًم٘مٜمقت ودقم٤مء اًم٘مٜمقت، دقم٤مء ؾمقى اًمّمالة

 يم٤من وًمذًمؽ ًمٚمجمقم٦م، اًمدقم٤مء يٙمقن أن طمٞمٜمذاك وسَمَدهل سم٤معمًٚمٛملم، ٟمزًم٧م ًمٜم٤مزًم٦م

 اعمًٚمٛملم، ًمْمٕمٗم٤مء يدقمق أنفش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ضم٤مء يمم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 .اًمٙم٤مومريـ قمغم ويدقمق

ع ُم٤م اًمّمالة ذم ًمٞمس: وم٢مذاً   ىمٜمقت اًم٘مٜمقت، دقم٤مء إٓ ضمٝمراً  اًمدقم٤مء ومٞمف ُينْمَ

 وإٟمم ًمٚمٗمرد، ًمٞمس اًمدقم٤مء يٙمقن أن يٗمرض اًمذي هق وم٤مًمقاىمع -وطمٞمٜمذاك- اًمٜم٤مزًم٦م،

 .مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٛمًٚمٛملم

 اًمدقم٤مء، ذم اعمًٚمٛملم َيُٕمؿّ  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ إٟمف ٟم٘مقل ٓ ٟمحـ يمٚمف، هذا وُمع 

ٜمٝم٤م اًمتل اًمِمديدة اًمٕم٘مقسم٦م يًتحؼ ٓ ًمٜمٗمًف، دقم٤م إذا اعمًٚمؿ إن: ٟم٘مقل ًمٙمـ  ذاك شَمَْمٛمَّ

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م

 همػمه؟ دًمٞمؾ وٓ ذم ُم٤م همػمه، طمدي٨م ُمداظمٚم٦م:

 سمٕمد ًمٙمـ اًمْمٕمٞمٗم٦م، ذم أظمرضمٜم٤مه طمدي٨م ومٞمف ًمٙمـ يقضمد، ٓ اًمّمحٞمح ذم اًمِمٞمخ:

 أقمؿ، أقمؿ: ًمف وم٘م٤مل ًمٜمٗمًف، يدقمق  ً رضمال -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾمٛمع أنف يٜمنم، مل

 .طمج٦م سمف شم٘مقم ٓ ضمدًا، واهٍ  طمدي٨م هذا ًمٙمـ يٕمٜمل، قَمّٛمؿ

 ( 22: 48: 02/ 133/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة أثـاء وضقؤه اكتؼض إذا اإلمام يػعؾ ماذا

 اًمريمٕم٦م ذم و ريمٕم٤مت، أرسمع -ُمثالً – واًمّمالة مج٤مقم٦م، هٜم٤مك يم٤من إذا اًم٤ًمئؾ:

 صالة شمٌٓمؾ احل٤مًم٦م؟ هذه ذم اإلُم٤مم يتٍمف ومٙمٞمػ اإلُم٤مم، ووقء سمٓمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م

 اح٠مُمقُملم؟

 : ـمري٘ملم ُمـ سمٓمريؼ إُمر ُمٕم٤مجل٦م يٛمٙمـ هٜم٤م شمٌٓمؾ ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ واطمد سمٞم٘مدم هق أنف رء أجن شمٙمقن أن يٛمٙمـ اًمتل وهل: إومم اعمٕم٤مجل٦م

 هذا سمٜمٗمس وي٘متدي ويتقو٠م، يقصؾ وهق سم٤مجلٛمٝمقر، اًمّمالة شمتٛم٦م ًمٞمت٤مسمع ظمٚمٗمف اًمِّكم

 .ويمٚمف اًمذي اًمقيمٞمؾ

 -اعم٤ًمضمد هذه ذم شمتٞمن ٓ ٕهن٤م شمتح٘مؼ: ُم٤م ٟم٤مدراً  هذه ًمٙمـ-: صم٤مٟمٞم٦م صقرة وذم 

 يمم أن اجلمقم٦م إمم يِمػم اإلُم٤مم أن وهق اًم٘مْمٞم٦م هذه وىمٕم٧م إذا اًمدور سمٕمض ذم ممٙمـ

ر يم٤من إن أنتؿ، ع هؿ ىم٤مئٛملم، سمٞمٔمٚمقا  ىمٞم٤مم وهؿ شَمَذيمَّ د هؿ رايمٕملم، سمٞمٔمٚمقا  ُريمَّ  ؾُمجَّ

 أُمرهؿ، يمم يٜمتٔمروٟمف اًمٜم٤مس وجيد ويرضمع، ويتقو٠م هق وي٘مقم ؾم٤مضمديـ، سمٞمٔمٚمقا 

 ٟمحـ ًمٙمـ ظمٞم٤مًمٞم٦م صقرة يم٠مهن٤م هل اًمّمقرة هذه ؿم٤ميٗملم واٟمتؿ اًمّمالة، هبؿ ويت٤مسمع

 .سم٤مًمٓمٌع قمٚمٞمٜم٤م يمثػم هل ُم٤م ُمره ُمـ أيمثر رسمم هذه ومٕمٚمٜم٤مه٤م

 ( 22: 38: 70/ 067/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الدار ٕهؾ الزائر إمامة

 ي١مُمٝمؿ، ومال ىمقُم٤مً  أطمديمؿ زار إذا» :واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل اًم١ًمال:

 سم٤مإلذن؟ هذا ُم٘مٞمد ،شُمٜمٝمؿ رضمؾ وًمٞم١مُمٝمؿ

 .سم٢مذٟمف إٓ اًمِمٞمخ:

 .سم٤مإلذن ُم٘مٞمد ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 37: 06/ 320/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 فقف قدحاً  ادصؾني إمامة عـ اإلمام تـحقة هؾ

 اًمذيـ ُم٘مٚمديف أو أت٤ٌمقمف أطمد أنف اًمِمٞمخ هذا ًمٜمٗمس أظمرى ُم٠ًمخ٦م هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

 هذا، ُمٜمٝمؿ فمٝمر ومٚمم ُمًجد، ذم راشم٥م يم٢مُم٤مم ي١مم يم٤من ـمٌٕم٤مً  ـمري٘متف، يٜمتحٚمقن

 يت٘مدم ويم٤من ي٠مبك ومٙم٤من آظمر، راشم٤ٌمً  إُم٤مُم٤مً  وُيٕملمِّ  يٜمحٞمف أن طم٤مول اعمًجد ص٤مطم٥م

 يٙمرهقن أهنؿ يٕمٚمؿ وهق ظمٚمٗمف، اًمّمالة يٙمرهقن يم٤مٟمقا  اًمٙمؾ أن سمرهمؿ قمٜمقة ًمإلُم٤مُم٦م

 ُمًجد ُمٕمف يٙمقن طمتك ؿمٞمخف، ومتقى سمٛم٘مت٣م ذًمؽ قمغم أس ًمٙمـ ظمٚمٗمف، اًمّمالة

 .ظمالًمف ُمـ عمٜمٝمجف يدقمق أن يًتٓمٞمع

 .اهلل ؾمٌح٤من اًمِمٞمخ:

 .ذم شم٘مدطمقن أنٙمؿ اإلُم٤مُم٦م قمـ شمٜمحقٟمٜمل أنٙمؿ ُمٕمٜمك ومٞم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ اًمِمٞمخ:

٥م رضمالً  أن ًمق ومٕمالً  ومٝمؾ يؽمك، ومٚمؿ ُمداظمٚم٦م:  ص٤مطم٥م وم٠مراد راشم٤ًٌم، إُم٤مُم٤مً  َٟمّمَّ

 جيقز وهؾ ومٞمف، اًم٘مدح ُمـ يٕمتؼم هذا أن رضماًل، ُمٙم٤مٟمف جيٕمؾ وأن يٜمحٞمف، أن اعمًجد

 ًمف؟ اًمٜم٤مس يمراهٞم٦م ُمع سم٤مإلُم٤مُم٦م يتٛمًؽ أن ًمف

 ًمف وهؿ اًمٜم٤مس ي١مم أن ًمف جيقز وٓ أوًٓ، ومٞمف ىمدطم٤مً  ذًمؽ يٕمتؼم ٓ اًمِمٞمخ:

 إهقاء هل وًمٙمٜمٝم٤م اعمٜم٤مىمِم٦م، ي٘مٌؾ ٓ وسيح صحٞمح ذًمؽ ذم واحلدي٨م يم٤مرهقن،

 يٙمقن أن اًمرضمؾ هذا ٟمٜمّمح وٟمحـ اًمًٜم٦م، إمم اًمدقم٤مة ذم طمتك وشمتجًد شمتٜمقع اًمتل

 اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل اًمًٚمٓم٤من، ًمف اعمًجد وص٤مطم٥م ًمرأجف، اًمتٕمّم٥م قمـ سمٕمٞمداً 

 يم٤من وإذا ي١مم، أن احلؼ ًمف اعمًجد ص٤مطم٥م ومٝمذاش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمؾ ُي١َممّ  ٓ: »ي٘مقل

 ومٝمق وًمذًمؽ سم٤محلؼ، اقمؽماومف وُمـ ومْمٚمف ُمـ يٙمقن ومذًمؽ ًمإلُم٤مُم٦م، أهالً  ًمٞمس أنف يرى

 يِم٤مء، ُمـ يقزم أن ذم اًمًٚمٓم٤من ومٚمف اعمًجد، هذا ذم اًمٜم٤مس ي١مم أن همػمه ويٜمٞم٥م يقيمؾ

 ذيٕم٦م ٟمٗمًف طمد ذم هق أجْم٤مً  يٚمتزم أن قمٚمٞمف واًمقاضم٥م -ؿمؽ ٓ- يِم٤مء ُمـ يٌٕمد وأن

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم ضم٤مهاًل، إُم٤مُم٤مً  وٓ ُمٌتدقم٤مً  إُم٤مُم٤مً  اعمًجد هلذا يٜمّم٥م ومال اهلل،
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 وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًمًالم

 أىمرؤهؿ هق ُمـ يٕمرومٝمؿ اًمذيـ سملم ُمـ خيت٤مر ومٝمق احلدي٨م، آظمر إمم..ش سم٤مًمًٜم٦م

٥م وأن اإلُم٤مم، هذا يٕمزل أن ذم احلؼ إذاً  ومٚمف سم٤مًمًٜم٦م، وأقمرومٝمؿ  أنف يرى ممـ سمديٚمف ُيٜمّمِّ

 سم٥ًٌم أصٌح اًمذي اإلُم٤مم ذاك قمـ صم٤مٟمٞم٤مً  واًم٘م٤مل اًم٘مٞمؾ وًمدومع أوًٓ، ًمإلُم٤مُم٦م أهؾ

 .رأجل هذا. صٚمقاَتؿ ذم ي١مُمٝمؿ هق اًمذيـ مج٤مقمتف قمٜمد ُمٙمروه٤مً  وشمٕمٜمتف شمٕمّمٌف

ٟمٜم٤م، ىمٚمقب ًمت٠مخٞمػ هلل اشمريمٝم٤م ًمف ىمٞمؾ ح٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م وي٘مقل ُمداظمٚم٦م:  أن٤م: ىم٤مل إظمقا

 وضمف؟ هذا ومٝمؾ هلل، أجْم٤مً  هب٤م أمتًؽ

 .ذًمؽ ذم وضمف ٓ اًمِمٞمخ:

 .ًمف وضمف ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .أبداً  اًمِمٞمخ:

 ( 22: 26: 46/ 328/ واًمٜمقر اهلدى) 

 حسـًا لقس صقتف أو متؼـة غر قراءتف قرآًكا الؼقم أكثر كان إذا

 لإلمامة؟ كذلؽ يؼدم ففؾ

 ىمراءشمف ًمٙمـ ُيٗمظ اًمرضمؾ يٙمقن وم٘مدش أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ط ىمقًمف ُمداظمٚم٦م:

: يٕمٜمل أىمرؤهؿ ُمٕمٜمك ومٝمؾ ذًمؽ، ٟمحق أو يْم٤ميؼ يٕمٜمل ضمش، صقشمف أو ضمٞمدة همػم

 أطمٗمٔمٝمؿ؟

 أطمٗمٔمٝمؿ اًمنمقمل، سم٤معمٕمٜمك ًمٙمـ أطمٗمٔمٝمؿ، اعم٘مّمقد يمذًمؽ، هق ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 آداب ومٞمٝم٤م يٚمتزم وًمٞمس ومٞمٚم٘مٞمٝم٤م ُمثالً  ىمّمٞمدة ُيٗمظ يمٛمـ وًمٞمس أنزل، يمم اهلل ًمٙمت٤مب

 ومٚمٞمس ويمالُُمف، وضمؾ قمز اهلل يمت٤مب وم٤مًم٘مرآن اًمٚمٖم٦م، شمٗمروٝم٤م اًمتل واًمٚمقازم اًمٚمٖم٦م،

ه أن وم٘مط سمحٗمٔمف اعم٘مّمقد  .ُأنزل يمم يتٚمقه أن وإٟمم اشم ٗمؼ، يمٞمٗمم ي٘مرأ
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 ٟمّمٗمف ُيٗمظ آظمر ورضمؾ يمٚمَّف، اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُيٗمظ رضمؾ ًمق هبذا يٗمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 مجٞمؾ، وصقشمف إول، ُمـ أومْمؾ إًمٗم٤مظ ي٘مٞمؿ اًمٜمّمػ ُيٗمظ اًمذي ًمٙمـ ُمثاًل،

 ُمـ سمد ٓ أو أومم هذا ومٞمٙمقن ىمراءشمف، ذم ويت٠مُمؾ ؾممقمف ُمـ يٛمؾ ٓ اًم٤ًمُمع أن سمحٞم٨م

 إطمٗمظ؟ شم٘مديؿ

 اًمٜم٤مس ي١مم أن قمغم ي٤ًمقمده ُم٤م اًم٘مرآن ُمـ ُيٗمظ أنف دام ُم٤م هذا ي٘مدم ٓ، اًمِمٞمخ:

ح اًمّمٚمقات، يمؾ ذم  أن وهق أٓ ؾم٤مسم٘م٤ًم، سمٞمٜمتف ُم٤م قمغم سمٜم٤مءً  آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي وسم٤معمرضمِّ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ُمـ ًمٜمزوًمف ُمقاوم٘م٦م يٙمقن ُم٤م أىمرب اًم٘مرآن ي٘مرأ 

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 12: 33/ 328/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أكف أو وضقء غر عذ أكف الصالة دم تذكر الذي اإلمام حؽؿ 

 الصالة وضقء أفسد

 ومم اًمّمالة، ووقء أومًد أنف أو ووقء همػم قمغم أنف يتذيمر اًمذي اًمرضمؾ اًم١ًمال:

 أن؟ قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ

 .اًمّمالة ذم وهق اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

ؾ ظمٚمٗمف، ُمـ أطمداً  ُيٜمٞم٥م أن قمٚمٞمف اًمِمٞمخ:  يذه٥م وهق اًمّمالة، هبؿ وُيٙمٛمِّ

 .وطمده صغم وإٓ اإلُم٤مم، هبذا اىمتدى اًمّمالة أدرك وم٢من ويتقو٠م،

 اإلُم٤مُم٦م؟ هبؿ يٙمٛمؾ صمؿ ويتقو٠م يذه٥م أن ًمف جيقز هؾ اًم١ًمال:

 قمٚمٞمف يٗمٝمٛمقن أصح٤مسمف يم٤من وإذا ُمٜمف، ىمري٤ٌمً  اعمٞمْم٠مة يم٤مٟم٧م إذا ـمٌٕم٤ًم، جيقز اًمِمٞمخ:



   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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 .ُمٙم٤مٟمٙمؿ أي هٙمذا، هلؿ ي٘مقل طمٞمٜمم

 ( 22: 16: 76/ 306/ واًمٜمقر اهلدى) 

 

 يـنف أم الصالة مـ الػراغ بعد اإلمام جيؾس هؾ

 طمتك اعمّمٚملم أُم٤مم جيٚمس هؾ اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ومراغ قمٜمد ُمداظمٚم٦م:

 يٜمٍمف؟ أم اًمّمالة اعمّمٚمقن خيتؿ

 ٕن اًمّمالة: خلتؿ جيٚمس ٓ وًمٙمـ ضمٚمس، ؿم٤مء وإن اٟمٍمف، ؿم٤مء إن اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم: سم٘مقًمف اٟمختٛم٧م اًمّمالة

 .ظمػم اهلل ضمزاك شمقوحٝم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ظمٚمٗمف وَُمـ هق جيتٛمع وأن اًمّمالة، سمٕمد اإلُم٤مم جيٚمس أن اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمِمٞمخ:

ءً  سم٤مٕوراد، اإلشمٞم٤من قمغم  صمؿ سمٕمْمٝم٤م، ذم أو إذيم٤مر يمؾ ذم واطمد سمّمقت أو أومراداً  ؾمقا

 .اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا اًمّمالة، سمٕمد اًمٞمديـ ورومع سم٤مًمدقم٤مء ذًمؽ خيتؿ

، اإلُم٤مم  أو يٛمٞمٜم٤مً  يٜمٍمف أن ىمٌؾ ُمٙم٤مٟمف ذم ًم٨ٌم اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء يمم ؿم٤مء إن خُمَػمَّ

 اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم، أن٧م مهللا: ي٘مقل ُم٤م سم٘مدر ي٤ًمراً 

 إوراد ُمـ ًمف شمٞمن ُم٤م وىمرأ  ضمٚمس، ؿم٤مء إن أو ؿم٤مء، إن يٜمٍمف صمؿ واإليمرام،

ه، هق مم٤م سمٌمء طمقًمف ُمـ ُيٚمزم أن دون اًمّمالة، دسمر اعمٕمرووم٦م وإذيم٤مر  يمٌؾ  وإٟمم ي٘مرأ

 .ومٞمف ؿمؽ ٓ هذا. ًمف يتٞمن سمم

 دقم٤م إن طمقًمف، ُمـ هؿ اًمذيـ ًمٚمجٛمٝمقر وٓ ًمٜمٗمًف ٓ سم٤مًمدقم٤مء اًمّمالة خيتؿ ٓ صمؿ

ـ ٓ اًمّمالة ظم٤مرج اًمّمالة ُدسمر اًمدقم٤مء ٕن واٟمٍمف، يًػمات يمٚممت دقم٤م ًَ  ُي

ـ هق يدقمق أن ظم٤مص٦م وسمّمقرة قم٤مرض، ُٕمر إٓ قم٤مُم٦م، سمّمقرة  قمغم اعم٘متدون وُي١َمُمِّ

 وإٟمم ًمف، أصؾ ٓ اخلتؿ هذا اًمّمالة، سمختؿ اعمت٠مظمريـ قمٜمد يٕمرف ُم٤م وهذا دقم٤مئف،
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 أن٧م مهللا: »سمٛم٘مدار ضمٚمس صمؿ اًمٞم٤ًمر، وقمـ اًمٞمٛملم قمـ ؾَمٚمَّؿ هق أصؾ ًمف اًمذي

 ؿم٤مء ُم٤م وي٘مرأ  ضمٚمس ؿم٤مء وم٢من ،شواإليمرام اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم وُمٜمؽ اًمًالم

 ي٠ميت ُمٜمٝمؿ يمٌؾ  اعم٘متديـ، ُمـ شم٠مظمر ُمـ وشم٠مظمر اٟمٍمف ؿم٤مء وإن ذيمرٟم٤م، يمم إوراد ُمـ

 . وإذيم٤مر إوراد ُمـ ًمف شمٞمن سمم

 (22: 23: 77/ 043/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الصالة دم شجدة آخر مـ الرفع عـد لؾتؽبر اإلمام مد حؽؿ

  الصالة مـ السالم مد وحؽؿ إخر، التشفد إىل

 اًمتٙمٌػم؟ ُيٓمٞمؾ يٕمٜمل إظمػم، اجلٚمقس قمٜمد اإلُم٤مم ُمـ اًمتٙمٌػم ُمد طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .يٗمٕمٚمقن ُم٤م وأؿمد اعمحٛمدي٦م، اًمًٜم٦م ذم هل٤م أصؾ ٓ ؿم٤مومٕمٞم٦م، سمدقم٦م اًمِمٞمخ:

ٞم٤مً  أصٌح٧م ه٤مهٜم٤م رأجتٝم٤م ًمٙمٜمل  ًْ ّٞم٤م َٟم ًِ  ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمم هلل، واحلٛمد َُمٜمْ

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٝمض أن ويريد إوزم، اًمريمٕم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمًجدة

 ومٝمق اؾمؽماطم٦م، ضمٚم٦ًم قمٜمدهؿ ذم اًمٌدقم٦م، هبذه ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م قمٜمد وهٜم٤م 

  ٓزم آؾمؽماطم٦م سمجٚم٦ًم  راح اًمكم اًمقىم٧م هذا يمؾ أيمؼم، اهلل ومٞم٘مقل رأؾمف، يرومع

 .ىم٤مئمً  يّمٌح أن إمم يٛمده،

 ط اًمٜمٌل إمم ُمرومققم٤مً  طمديث٤مً  اًمٜم٤مس سمٕمض وفمٜمف أصم٤مر، سمٕمض ذم ضم٤مء اًمذي اًمتٙمٌػم

 .سمحدي٨م وًمٞمس أثر ضمزمٌ  اًمتٙمٌػم ضمزٌم، اًمتٙمٌػم هق؟ ُم٤م ًمف أصؾ وٓ

 شمًٛمٕمقٟمف اًمٞمقم، اًمًٕمقدي إذان شمًٛمٕمقن يمم أي يتقمهقن، يمم ًمٞمس: وُمٕمٜم٤مه 

 .اًمًٜم٦م ذم ًمف أصؾ ٓ هذا أيمؼم، اهلل أيمؼم، اهلل هٙمذا،

ن أنُمًٚمؿ  صحٞمح ذم ن ح٤م اعمُــ١َمذِّ  قمغمقمٛمر  و اجلٛمٕم٦م، يقم همػم أو اجلٛمٕم٦م يقم َأذَّ

 .شأيمؼم اهلل أيمؼم، اهلل » : قمٛمر:ىم٤مل اعمٜمؼم
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 حمٚمٝم٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمْمٛمقُم٦م: اًمراء سمتحريؽ سم٤مٕظمرى، إومم اًمتٙمٌػمة وصٚم٧م أي

 .إقمراب ُمـ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمم ُأُمرٟم٤م ىمد وٟمحـ اعم١مذن، ي٘مقل هٙمذا أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل

 ش.ي٘مقل ُمثٚمم وم٘مقًمقا  اعم١مذن ؾمٛمٕمتؿ إذا: »واًمًالم

ع، اعم١مذن ي٘مقل ُم٤مذا  اًمٞمقم اعم١مذن دام ُم٤م يٕم٤مروٜمل جي٤موسمٜمل أطمد ُم٤م اعمُـَتنَمِّ

 .ُمتنمع همػم هذا ٓ ُمثٚمف، ٟم٘مقل أيمؼم، اهلل ي٘مقل سم٤مًمًٕمقدي٦م

 إومم اًمتٙمٌػم وصؾ اًمًٜم٦م إذان ضمزم، اًمتٙمٌػم ًمف، أصؾ ٓ سمحدي٨م قم٤مُمؾ هذا

 .اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل سم٤مٕظمرى،

 وُمـ سم٤محلدي٨م، ضمٝم٦م ُمـ هلؿ قمٚمؿ ٓ اًمذيـ اًمٜم٤مس، سمٕمض قمغم هذا أؿمٙمؾ ًمٙمـ

 .سم٤مًمٚمٖم٦م قمٜمدهؿ قمٚمؿ ٓ أظمرى ضمٝم٦م

 وًمٞمس ٟمٌقي٤مً  طمديث٤مً  فمٜمقهش ضمزم اًمتٙمٌػم» اجلٛمٚم٦م هذه أن ومٔمٜمقا : إومم اجلٝم٦م أُم٤م

  ضمزم، اًمتٙمٌػم: ىم٤مل اًمت٤مسمٕملم، قمٚممء ُمـ هذا اًمٜمخٕمل، ًمـ٢مسمراهٞمؿ أثر هق وإٟمم يمذًمؽ،

 ....أيمؼم اهلل شم٘مقل وإٟمم اًمِم٤مومٕمٞم٦م، ًمٚمٌدقم٦م ٟمرضمع أيمؼم، اهلل شم٘مقل ٓ أن يٕمٜمل وهق

 طمذف اًمًٜم٦م ُمـ»أيب هريرة:  قمـاًمؽمُمذي(  ؾمٜمـ» ذم طمدي٨م إثر هذا ُمٕمٜمك وذم

 ذم ي٘مع ظمٓم٠م وهذا شمَـْٛمٓمِٞمٓمف، وقمدم اظمتّم٤مره: أيش اًمًالم طمذف اًمًٜم٦م ُمـ» ،شاًمًالم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اإلُم٤مم ي٘مقل طمٞم٨م اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ يمثػماً  خم٤مًمٗمتف

 ٕن اعم١مشمؿ: وضمٝمؾ اإلُم٤مم ضمٝمؾ ُمـ هذا اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ هذاك يٙمقن

 أي اًمًالم، طمذف اًمًٜم٦م ُمـ طمذومف، اًمًالم ذم اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، هذه ضمٝمؾ اإلُم٤مم

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم اهلل، ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم متٓمٞمٓمف، وقمدم اظمتّم٤مره

 ضُمـِٕمَؾ  إٟمم: » اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف يٕمٚمٛمقن ٓ طمٞم٨م اعم٘متديـ، أظمريـ ُمـ وضمٝمؾ

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 :ٕنف قمٚمٞمٝمؿ، أقمت٥م ٓ أن٤م واهلل ًمٙمـ
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ـارباً  فا  ـ بب البوــت بالــدب ـان ر   إذا كـ

 

ــرق   ـه إج ال ـاكنني فوـ ــذ السـ ــع ع  ف

 أنف واعمٗمروض ورائف، ُمـ اعم٘متدون يٗمٕمؾ وممذا اًمًٜم٦م، خي٤مًمػ هق اإلُم٤مم يم٤من إذا 

 اًمًالم، َيُٛمد اجل٤مهؾ اإلُم٤مم يِمقف ح٤م اعم٘متدي هذا إن: ٟم٘مقل ٟمحـ: وم٢مذاً  ُمٜمٝمؿ، أقمٚمؿ

ف، ُيٗمظ أجش؟ يٛمٚمؽ ًُ ل َٟمَٗم  ٟمٗمًف هق يٗمرغ ُم٤م ًمٖم٤مي٦م اإلُم٤مم، قمغم ؿمقي٦م سم٤مًمف ُيَٓمقِّ

ٚمِّؿ يٌدأ سمٕمديـ اإلُم٤مم، ًَ  .ُي

 يم٤من وإن اًمٜمتٞمج٦م، ذم يًٌ٘مف راح ُمٕمٜم٤مه ومقرًا، يٌدأ هق قمٚمٞمؽ، اًمًالم: ىم٤مل هق أُم٤م

 .اعم١ًمول هق اإلُم٤مم

 .أيمؼم اهلل وإٟمم أيمؼم، اهلل ي٘م٤مل ٓ ُيَٛمدّ  ومال ظمٓمٗم٤مً  أي ضمزُم٤ًم، اًمتٙمٌػم اًمِم٤مهد

 شم٘مقل ُم٤م حتريؽ، سمدون يٕمٜمل اجلزم شمٙمٌػم أن وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمٜم٤مس سمٕمض ومٔمـ

 .أيمؼمْ  اهلل أيمؼْم، اهلل: شم٘مقل وإٟمم أيمؼم، اهلل أيمؼمُ  اهلل

 اًمقىمقف جيقز ٓ اًمٚمٖم٦م طمٞم٨م ُمـ ٕنف اًمٚمٖم٦م، ذم وظمٓم٠م ًمٚمًٜم٦م، ظمٓم٠م ظمٓم٠م، هذا

 .ُمتحرك قمغم

 ُم٤م ُمتحريم٤مً  هق  يم٤من وإذا شمقصٚمف، ُم٤م وىمٗم٧م إذا ؾم٤ميمـ قمغم شم٘مػ أن شُمريد إذا 

 .سمٕمده سمم وشمقصٚمف حتريمف وإٟمم دمزُمف،

 ًمٙمـ ُمتحريم٦م، ُمثالً  آظمره٤م شمٙمقن أي٦م اًم٘مراء ُمـ يمثػم اًم٘مراء ُمـ ويمثػم

 شمٙمقن وهل ؾم٤ميمٜم٦م، ويٜمٓم٘مٝم٤م سمٕمده٤م سمم ومُٞمقصٚمٝم٤م ؾم٤ميمٜم٦م، شمٙمقن آي٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م

 اًمث٤مين واخلٓم٠م قمٜمده٤م، يقىمػ آي٦م يمؾ أن إول، اخلٓم٠م ظمٓم٠مجـ ظمٓم٠م، وهذا ُمتحريم٦م،

 يمذًمؽ؟ أخٞمس ؾم٤ميمٜم٦م، وًمٞم٧ًم أي٦م ُمتحريم٦م شُمْقصٚمٝم٤م ومالزم وصٚمتٝم٤م إذا

ٚم٧م، يمم احلدي٨م صح إذا ؿمٞمخ ي٤م ُمداظمٚم٦م:  يٕمٜمل سم٤مجلزم، اًمتٙمٌػم: ىمٚم٧م وَمّمَّ

ٜم٧م يَمؼّمت وم٢مذا اًمًٙمقن، هق اجلزم  قمغم أو اًم٘م٤مرئ قمغم جي٥م وم٤مًمقىمػ وىمٗم٧م، إذا ؾَمٙمَّ

ك ٓ أن وىمػ إذا اعمتٙمٚمؿ  .ُيـَحرِّ

 .أظمٓم٠مت اًمِمٞمخ:

 .. اًمذي اًمٚمٗمظ ذم طَمّريمف أي أوصٚمف، سمٕمده ُم٤م إمم اًمٙمالم أدرج إذا وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠مت أن٧م أُم٤م قمٜمٝم٤م، ؾم٠مختؽ اًمتل وهذه إظمػمة، اجلٛمٚم٦م ُمع ُمتٗمؼ أن٤م اًمِمٞمخ:
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رْ ﴿: اًمتذيمػم سم٤مب ُمـ ًمٙمـ طمديث٤ًم، ًمٞمس هذا أىمقل أن٤م يمالم، أول ذم ْكَرى َفٌِنَّ  َوَذكِّ  الذِّ

ِمنِْيَ  َتنَفعُ  ًْ  .[77:اًمذاري٤مت﴾ ]ادُْ

 .طمديث٤مً  ًمٞمس: أوًٓ 

 ىمٌؾ قمريٌض، واحلدي٨م اصٓمالطمل، أُمر هق إًمٞمف جل٠مت أن٧م اًمذي اعمٕمٜمك: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 ...سم٤مًمًٙمقن سم٤مجلزم، يٕمٜمل ضمزم وًمٞمس يٕمٜمل، ظمٓمػ: ضمزم اصٓمالطمٞم٤ًم، يٙمقن أن

 اًمٕمروٞم٦م، اجلٛمٚم٦م هذه قمغم اًمٜمحقي اًمٕمرذم آصٓمالح ُيَٓمٌّ٘مقا  اًمذيـ اجلمقم٦م وجلٕمؾ

 يزيد سمـ إسمراهٞمؿ ٟمٓمؼ وهب٤م اًمٕمرب، ًمٖم٦م ذم ضمزم اًمتٙمٌػم: اًمِم٤مهد يمذًمؽ، ًمٞم٧ًم وهل

 .اًمٜمحقي آصٓمالح هق يمم شمًٙملم يٕمٜمل ًمٞمس ظمٓمػ، يٕمٜمل اًمٜمخٕمل

 ( 22: 42: 47/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 41: 07/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 43: 12/ 009/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقمقن كبفف ودا وشؾؿ ركعتني ادغرب فصذ كيس إمام

 جديد مـ الصالة أعاد

 ُمًجد اؾمٛمف ُمًجد ذم قمٜمدٟم٤م ىمْمٞم٦م طمّمٚم٧م احلٌٞم٥م أظمل ي٤م! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 أفمـ اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ اإلُم٤مم ظمٚمػ يّمٚمقا  اإلظمقة سمٕمض يم٤منش شمقرٟمتق» ذم قمٜمدٟم٤م اًمٜمقر

 ٟمز، ومًٚمؿ إوؾمط ًمٚمتِمٝمد وضمٚمس ريمٕمتلم ومّمغم اعمٖمرب، صالة ذم أقمٚمؿ واهلل

 ُمـ واطمد أطمدهؿ ًمف وم٘م٤مل يٗمٕمؾ، ُم٤مذا يٕمرف مل وم٤مإلُم٤مم اهلل، ؾمٌح٤من ىم٤مًمقا  وم٤مإلظمقة

 أن فمٜمقا  اإلُم٤مم وم٘م٤مم ؾمٚمٛمقا  وُم٤م ضمٚمًقا  وم٤مًمكم اًمّمالة، أقمد ُمٕمٜم٤مه اًم٘مقم سمٚمٖم٦م اعمّمٚملم

 يٌدأ سمف وإذا سمف، وم٤مىمتدوا اًمًٝمق ؾمجقد يًجد صمؿ اًمث٤مًمث٦م سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت يمل ىم٤مم اإلُم٤مم

 اجلقاب، احل٘مٞم٘م٦م قمرومٜم٤م ومم وؾم٠مخقا  اشمّمٚمقا  يٗمٕمٚمقا؟ أن قمٚمٞمٝمؿ وممذا ضمديدة، صالة

 يٗمٕمٚمقا؟ أن قمٚمٞمٝمؿ ُم٤مذا

 سمٞمت٤مسمٕمقا  اًم٤ًمقم٦م ذيؽ ذم شمذيمر أو قمٚمؿ قمٜمدهؿ يم٤من ًمق ؾم٤مقم٦م هق ُم٤م اًمِمٞمخ:
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 .اعمٗم٤مرىم٦م سمٞمٜمقوا هؿ سمٞمٕمٞمد سم٤مقمت٤ٌمره اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمريمٕم٦م هق ىم٤مم وم٢مذا ُمٕمف اًمريمٕم٦م

 .جيٚمًقا  أم يًٚمٛمقا  ُمداظمٚم٦م:

 ريمٕمتلم ريمٕم٤مت، صمالث صٚمقا  سمٞمٙمقٟمقا  سمٞمتِمٝمدوا جيٚمًقا  ٟمٞم٦مً  اعمٗم٤مرىم٦م ٓ، اًمِمٞمخ:

 أجش قم٤مد اًمذي اإلُم٤مم ٟمٗمس ُمع اًمث٤مًمث٦م واًمريمٕم٦م ؾمٚمؿ، اًمكم اًم٤ًمهل اإلُم٤مم ُمع

 .يم٤مُمٚم٦م اًمّمالة هلؿ يمت٥م اهلل وسمٞمٙمقن ظمٓم٠مً  أجْم٤مً  اًمٗمريْم٦م

 صالشمف؟ يٜمٝمل طمتك اإلُم٤مم يٜمتٔمروا أم يًٚمٛمقا  هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .يٜمتٔمرون ُم٤م. ٓ اًمِمٞمخ:

 .يًٚمٛمقا  ُمداظمٚم٦م:

 يٙمٛمٚمقا  وهؿ وؿم٠منف اإلُم٤مم يؽميمقا : اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقون ُمٕمٜمك اعمٗم٤مرىم٦م، يٜمقون اًمِمٞمخ:

 .صالَتؿ

 ( 22: 31: 23/ 407/واًمٜمقر اهلدى) 

 يتـبف مل ُكبرف ودا الصالة دم ركـًا اإلمام كيس إذا

ٌَّٝمف اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمًجدة يًجد ومل صغم إُم٤مم ُمداظمٚم٦م:  َيُرد، مل وًمٙمـ ظمٚمٗمف، َُمـ وَٟم

  صالشمف؟ ذم واؾمتٛمر

  اًم١ًمال؟ أيمٛمٚم٧م اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

  ؾَمٚمَّؿ؟ أن سمٕمد ومٕمؾ وُم٤مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 . ًمٚمًٝمق ؾمجد ُمداظمٚم٦م:

 . سم٤مًمًجدة وي٠ميت اًمريمٕم٦م، يٕمٞمد ٓزم. يٙمٗمل ُم٤م ٓ، اًمِمٞمخ:

  سم٤مًمًجدة؟ ي٠ميت ُمداظمٚم٦م:
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 . اًمًٝمق ؾمجديت يًجد ذًمؽ سمٕمد ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

  ٓهمٞمف؟ اًمريمٕم٦م شمٕمتؼم ُمداظمٚم٦م:

 . ٓهمٞمف اًمريمٕم٦م شُمٕمَتؼم اًمِمٞمخ:

 اعمّمٚملم، ُمـ واطمد شمؼمع اعمّمٚملم، ُمـ واطمد ي٘مقم: وىم٤مل واطمد، شمٙمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 . اخلٚمػ ُمـ ييسمف واطمد أو ريمٕم٦م، ٟمًٞم٧م ًم٘مد ؿمٞمخ ي٤م: وي٘مقل

  ُمـ؟ ييب اًمِمٞمخ:

ٌِّٝمف: يٕمٜمل: اإلُم٤مم ُمداظمٚم٦م:  . ؾمجدة ٟمًٞم٧م أنؽ ُيٜمَ

  اًمّمالة؟ سمٕمد أو اًمّمالة، ذم اًمِمٞمخ:

 . اًمّمالة أثٜم٤مء ٓ، ُمداظمٚم٦م:

ٌِّٝمف؟ يٕمٜمل يمٞمػ، اًمِمٞمخ:   ُيٜمَ

 . فمٝمره ذم خيُِزه يٕمٜمل ورائف، ُمـ واطمد يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

  ظمٓم٠مه؟ اًمقظمز ُمـ ؾمٞمٗمٝمؿ هق ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 . اعمّمٚملم أضمؾ ُمـ صالشمف يٌٓمؾ: يٕمٜمل أنف يتؼمع واطمد: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 . جيقز ُم٤م ٓ اًمِمٞمخ:

 .جيقز ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

م اًمِمٞمخ:  . طمرا

 ( 22: 32: 72/ 447/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 القاحد، الصػ دم ادصؾني أحجام دم تبايـ هـاك كان إذا

 الصػ دم التساوي يتؽؾػقا ففؾ

ٜم٤م اإلُم٤مم ظم٤مص٦م قمٜمدُم٤م أن٤م ىمّمتل ُمثؾ: يٕمٜمل إضم٤ًمم سمٕمض ذم ُمداظمٚم٦م:  َيُّمٗم 

 ومذاك اخلٞمط، رأس قمغم أىمداُمٜم٤م أص٤مسمع يٕمٜمل يْمع اخلٞمط قمغم اعمًجد ذم اًمّمػ قمغم

 .اعمّمٚملم قمغم فم٤مهراً  يٌدو اًمتِمٝمد قمٜمد يمٌػم ُمثكم اجلًؿ

 سم٤مرزًا؟ ووٕمل قمغم أب٘مك أو ُمٕمٝمؿ، أت٤ًموى طمتك أرضمع أن يٚمزُمٜمل هؾ 

 ..ظمٚمػ سم٤مرزاً  ؾمتٙمقن أُم٤مم، سم٤مرزاً  شمٙمقن ٓ طمتك ٓ، اًمِمٞمخ:

 .هق هذا ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .رسُمؽ ظمٚم٘مؽ. أن٧م يمم ظمٚمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 27: 74/ 449/ واًمٜمقر اهلدى) 

 مسبقًقا كان دـ اإلمام تؼديؿ

 قمذر، ًمإلُم٤مم طمدث اجلمقم٦م، هلذه ُمت٠مظمر رضمؾ ومج٤مء ي٘مقم مج٤مقم٦م يّمكم رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم اجلمقم٦م قمـ اعمت٠مظمر اًمرضمؾ ومٝمذا اجلمقم٦م، قمـ اعمت٠مظمر اًمرضمؾ وم٘مّدم اًمّمالة، ُمـ ظمرج

م، ىَمّدُمف،  طمؼ ذم اًمقاضم٥م ُم٤م إُم٤مم، شم٘مدم اًمث٤مًمث٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ذم هؿ يٕمٚمؿ ٓ وهق شم٘مدَّ

 . اجلمقم٦م أول طميوا اًمذيـ ىَمّدم ُم٤م وىَمّدُمف يٕمٚمؿ ٓ واإلُم٤مم اح٠مُمقُملم

  مل؟ شمدري ظمٞم٤مًمٞم٦م، يم٠مهن٤م اًمّمقرة هذه أرى أن٤م: أوًٓ . ٟمٕمؿ إي اًمِمٞمخ:

 ُم٤م أىمرب وهذا واطمد، صػ اجلمقم٦م أن ٟمتّمقر: واىمٕمٞم٦م اًمّمقرة أن إُم٤م ٕنف

 . واىمٕمٞم٦م اًمّمقرة قمٚمٞمف شمٙمقن أن يٛمٙمـ

 .صح ُمداظمٚم٦م:
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 سمريمٕم٦م وًمق اعمًٌقق أن ٟمتّمقر يمٞمػ صٗمقف، اجلمقم٦م أن شمّمقرٟم٤م إذا أُم٤م اًمِمٞمخ:

 هذا اإلُم٤مم؟ ووراء إول، اًمّمػ ذم ووىمػ وضم٤مء اًمّمٗمقف، هذه ختٓمك دم٤موز،

 .حمض ظمٞم٤مل

 . واطمد صػ ٟمتّمقر واطمد، صػ أنف: إومم اًمّمقرة ٟم٠مظمذ سم٘مل ًمٙمٜمل

 يم٤من: اعم٠ًمخ٦م قمـ ؾمئٚم٧م ،-ؿمٞمخٜم٤م يٙمرُمؽ اهلل- ؿمٞمخ ي٤م زم اؾمٛمح ُمداظمٚم٦م:

 . ٟمٗمر إٓ اإلُم٤مم ُمع يّمغم ٓ اعم٤ًمضمد سمٕمض ؿمٞمخٜم٤م ُمقضمقدًا، زي٤مد أظمقٟم٤م

 ٟمتّمقر ممٙمـ ٟمتّمقر،:أىمقل قمؿّ  ضم٤ميٞمؽ، أن٤م هال، ضم٤ميٞمؽ أن٤م قمٚمٞمف، ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . واطمد صػ

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن وأراد اإلُم٤مم، ووقء واٟمت٘مض اإلُم٤مم، ُمـ ىمري٤ٌمً  ووىمػ اًمرضمؾ هذا ومج٤مء اًمِمٞمخ:

 .اًمث٤مين اًمٗمرد هذا سمٞمٕمٛمؾ ؿمق ُمق اجلمقم٦م؟ سمٞمٕمٛمٚمقا  ؿمق ىمٚم٧م وأن٧م ومًحٌف، يٜمٍمف

رٟم٤م إذا يٕمٜمل  واطمد ومج٤مء وسمج٤مٟمٌف، اإلُم٤مم يّمكم، يم٤من واطمد إٟمف: اعمقوقع َصٖمَّ

 يم٤من أضم٤م اًمكم سمس وشم٠مظمروا، اًمًٜم٦م، طم٥ًم هٞمؽ قمٛمٚمٝمؿ اإلُم٤مم، سمج٤مٟم٥م ومقىمػ صم٤مين

 . ريمٕم٦م ُمـ سم٠ميمثر أو سمريمٕم٦م ُمًٌقق

 ُمرة يمؾ أيمثر، أرسمٕم٦م صمالصم٦م يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م اعمقوقع، ُيتّمقر يٛمٙمـ رء أىمرب هذا

 .ظمٞم٤مًمٞم٦م ٟمٔمري٦م وشمّمٌح اًم٘مّمٞم٦م شمّمٕم٥م

 هذا إن هذا، ُمثؾ وىمع إذا -طمٞمٜمذاك– أرى اًم٘مْمٞم٦م، هذه وىمٕم٧م أنف ه٥م؟ ًمٙمـ

 أوهل٤م، ُمـ اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة أدرك يم٤من اًمذي أُم٤م صالشمف، ًُمٞمتؿّ  احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ي٘مقم اعمًٌقق

 ُيتؿ أن وإُم٤م صالشمف، شمتؿ هب٤م اًمتل اًمريمٕم٦م رأس قمغم وُمٞمًٚمِّؿ اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقى أن إُم٤م: اخلٞم٤مر ًمف ومٝمق

 .هذا سمٕمض، ُمع وخيرضم٤م اًمقيمٞمؾ اإلُم٤مم ذاك يًٚمؿ طمتك ضم٤مًم٤ًمً  ويٌ٘مك

 (22: 36: 29/ 707/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الِّسية الصالة دم لؾؿلمقمني أيات بعض اإلمام إشامع

ِٛمع يم٤من ط اًمٜمٌل أن ورد اًمًٜم٦م، ذم ؾمٛمٕمٜم٤م ُمداظمٚم٦م: ًْ ِٛمَٕمف أي٦م، سمٕمض ُي ًَ  َُمـ ُي

، إذا ظَمْٚمَٗمف ِٛمع أن ًمٚمٛم٠مُمقم ُينمع ومٝمؾ اًمني٦م، اًمّمالة قمغم يدل هذا ىمرأ ًْ  هق ُمـ ُي

 أي٤مت؟ سمٕمض سمج٤مٟمٌف

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 .أن٤م أؾم٠مل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ: ًمؽ أىمؾ ح٤مذا سمّٞمٜم٧م إذا جيقز ًمٙمـ ٓ،: أىمقل أن٤م شم٠ًمل، أن٧م اًمِمٞمخ:

 وهمػِمهؿ اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ يقضمد ٕنف ؿمٞمَخٜم٤م،.... ًمٚمتٕمٚمٞمؿ يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ُمثالً  ي٘مقًمقا  ٟمًٛمٕمٝمؿ تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ طَ ﴿.. [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]َٟم ا ـَ  ِسَ ِذي  َأنَْٕمْٛم٧َم  اًمَّ

 .[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]قَمَٚمٞمِْٝمؿْ 

 .جيقز ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..ًمإلُم٤مم ُمنموقم٦م هذه يم٤مٟم٧م إن ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٛم٠مُمقم ُمنموقم٦م همػم ومٝمل ًمإلُم٤مم، ُمنموقم٦م يم٤مٟم٧م إن ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ ُمداظمٚم٦م:

 (22: 49: 76/ 736/واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿع؟ أم اإلفراد بصقغة يؽقن لإلمام آشتػتاح دعاء هؾ

 ومدقم٤مء  سم٤مؾمٛمٝمؿ، أو اح٠مُمقُملم قمغم ٟمٞم٤مسم٦م ي١مم سمّمٗمتف ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

  اجلٛمع؟ سمّمٞمٖم٦م أم اعمٗمرد سمّمٞمٖم٦م سمٞمٙمقن آؾمتٗمت٤مح
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 صالة؟ أيِّ  ذم: اًمِمٞمخ

 . ي٘مرأ  اإلُم٤مم ح٤م اجلمقم٦م، صالة ذم اًم٤ًمئؾ:

  شمٕمٜمٞمف؟ اًمذي آؾمتٗمت٤مح  دقم٤مء هق ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . اًمّمالة ذم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء أقمٜمل اًم٤ًمئؾ:

  هق؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

ك، وشمٕم٤ممم اؾمٛمؽ، وشم٤ٌمرك وسمحٛمدك، مهللا ؾمٌح٤مٟمؽ ُمثالً  اًم٤ًمئؾ:  إهل وٓ ضَمد 

 . واعمٖمرب اعمنمق سملم سم٤مقمدت يمم ظمٓم٤مي٤مي، وسملم سمٞمٜمل سم٤مقمد مهللا: أو همػُمك،

 . اًمدقم٤مء هق هذا مجٞمؾ، هذا أجقه اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 هذا ذقمٞم٦م قمٚمٛم٧م هؾ  ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م -هيديؽ اهلل- اؾمٛمع اؾمٛمع اًمِمٞمخ:

  اجلٛمع؟ أم اإلومراد، سمٚمٗمظ اًمدقم٤مء

د اًم٤ًمئؾ:  . اإلومرا

 اإلومراد، سمٚمٗمظ يدقمق يم٤من يدقمق، يم٤من أنف قمروم٧م اًمذي واًمرؾمقل: ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

  اجلٛمع؟ أم

 . سم٤مإلومراد ٓ، اًم٤ًمئؾ:

  اًم١ًمال؟ هذا[ وضمف ُم٤م: ]إذاً  اًمِمٞمخ:

 .اخلػم جيزيؽ اهلل اًم٤ًمئؾ:

 ( 22: 21: 71/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم اإلمام بؽاء

 .اإلُم٤مم يٌٙمل[ يم٤من إذا احلٙمؿ] ُمداظمٚم٦م:

 .ظمػماً  اهلل ومجزاه ظمِمققم٤مً، يٌٙمل يم٤من إذا رأجل؟ ُم٤م واهلل يت٤ٌميمك؟ أم يٌٙمل اًمِمٞمخ:

 ...ظمِمققم٤مً  هق ُمداظمٚم٦م:

 . هلل وم٤محلٛمد اًمِمٞمخ:

 .. طم٘مٞم٘م٦م ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .إئٛم٦م وُمـ اًم٘مراء ُمـ يمثػم ُمـ اًمٞمقم ٟمٗم٘مده ُم٤م ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 ًمف يم٠من: »اًمراوي ي٘مقل يّمكم، ىم٤مم وإذا اًم٘مرآن، ىمرأ  إذا اًمًالم قمٚمٞمف يم٤من وىمد 

 .يرُمل ح٤م اعمرضمؾ يم٠مزيز أزيز وًمّمقشمف يٌٙمل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمفش اعمرضمؾ يم٠مزيز أزيز

 .إًمٞمف سمح٤مضم٦م ٟمحـ ُم٤م ومذًمؽ ظمِمققم٤ًم، يٌٙمل اإلُم٤مم هذا يم٤من وم٢مذا 

 يت٤ٌميمك؟ أم يٌٙمل: ىمٚم٧م هلذا يمٌػمة، ُمِمٙمٚم٦م هذه ري٤مءً  اهلل ؾمٛمح ٓ يم٤من إذا أُم٤م

 .ًمف ومٝمٜمٞمئ٤مً  يٌٙمل يم٤من وم٢مذا

 :..(07: 32/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسبقققن؟ لقدركف الركقع دم اإلضالة تعؿد لإلمام جيقز هؾ

 يدريمف طمتك اًمريمقع ذم يت٠منك أو اًمريمقع ي١مظمر أن ط هديف ُمـ يم٤من ُمداظمٚم٦م:

 ي٠ميت، رضمؾ صقت ؾمٛمع أو درسمٙم٦م، ومًٛمع اًمريمقع، ذم يم٤من: ُمثالً  اًمّمالة، ذم اعمت٠مظمر

 يدريمف أن ًمٚمٛمت٠مظمر اعمج٤مل يٗمتح طمتك اًمريمقع ذم يت٠مظمر أن ط هديف ُمـ يم٤من ومٝمؾ

 اًمريمٕم٦م؟ ويدرك

 يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن إؾمٜم٤مده يّمح ٓ ًمٙمـ طمدي٨م، يقضمد هق اًمِمٞمخ:
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، أن ٕضمؾ اًمريمقع: أـم٤مل إىمدام ضب وؾمٛمع رايمٕم٤مً  يم٤من إذا  هذا ًمٙمـ ُيدريمقا

 .اإلؾمٜم٤مد صحٞمح هق ُم٤م احلدي٨م

 ومّمؾ يم٤من صح ًمق ٕنف ومٞمٝم٤م: احلدي٨م صح٦م قمدم سمٕمد وم٤معم٠ًمخ٦م: وًمذًمؽ 

 اًمٌح٨م ُمقوقع ذم اعم٠ًمخ٦م ومتدظمؾ يّمح مل أنف دام ُم٤م ًمٙمـ ًمٚمٜمزاع، وراومٕم٤مً  اخلٓم٤مب،

 .وآضمتٝم٤مد

 .ُمٜمٙمر وُمـ ُُمـِجٞمز، ومٛمـ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمٗم٘مٝم٤مء اظمتٚمػ وىمد 

 قمز اهلل ـم٤مقم٦م قمغم اًمداظمؾ هلذا إقم٤مٟم٦م ذًمؽ ذم أن هق اعمجٞمز يالطمٔمف اًمذي 

 . ظمػم ؿمؽ سمال وهذا وضمؾ،

 سم٠من اعمٓمٚمقب وضمؾ، قمز اهلل ًمٖمػم ُمالطمٔم٦م ومٞمف هٜم٤م أنف ومٞمالطمٔمقن اح٤مٟمٕمقن أُم٤م

 اهلل قمغم سمٙمٚمٞمتف ُم٘مٌالً  يٙمقن ٕنف اعمٕم٤مين: هذه ُمثؾ إمم يٚمتٗم٧م ُم٤م اًمّمالة ذم يٙمقن ُمـ

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك

 أن خيِمك ومٝمٜم٤م هق، ُمـ اًمداظمؾ يٕمٚمؿ اإلُم٤مم يم٤من إن: سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ىم٤مئؾٍ  وُمـ 

 اًمؼم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب ذم ومٞمدظمؾ يٕمٚمؿ، ٓ يم٤من وإن اًمري٤مء، سم٤مب ذم اعمقوقع يدظمؾ

 .اًمٗم٘مف يمت٥م ذم ىمٞمٚم٧م أىمقال هذه واًمت٘مقى،

 همػم أو ًمديف ُمٕمرووم٤مً  اًمداظمؾ يم٤من ؾمقاء ذًمؽ، ُمـ ُم٤مٟمع ٓ أنف أراه واًمذي 

 .اًمٓم٤مقم٦م قمغم اًمداظمؾ هلذا اإلقم٤مٟم٦م وضمؾ قمز هلل ىمّمده يم٤من إذا ُمٕمروف،

 اهلل، قمغم ُم٘مٌالً  يٙمقن أن يٜمٌٖمل اعمّمكم أن سمحج٦م سم٤معمٜمع اًم٘م٤مئٚملم سمٕمض سمف يتٕمٚمؾ ُم٤م أُم٤م

 ط اًمٜمٌل أن ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ ومٜمحـ اًمًٜم٦م، ٟمّمقص ُمـ يمثػم ُمع يتٗمؼ وٓ يٜمًجؿ ٓ اًمٙمالم هذا

ةً  ويمذًمؽ ،ط اهلل رؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م سمٜم٧م ُأُم٤مُم٦م قم٤مشم٘مف وقمغم اًمّمالة يدظمؾ يم٤من  أـم٤مل َُمرَّ

 ذم ُأخ٘مل طمتك ىمٌؾ، ُمـ أصح٤مسمف يٕمرومٝم٤م ٓ إـم٤مًم٦م اًمٕمٍم صالة ريمٕم٤مت سمٕمض ذم اًمًجقد

 وًمذًمؽ ؾم٤مضمد، وهق ُم٤مت اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٕمؾ ظمٚمٗمف ُمـ ُيَّمٚم قن اًمذيـ سمٕمض ذهـ

 يرى قمجٞم٤ٌمً، ُمٜمٔمراً  يرى سمف وإذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمغم ًمٞمٓمؾ اًمًجقد ُمـ رأؾمف ومرومع
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 يم٤من ًمق ٕنف ُمٞم٧م: هق ُم٤م اًمرؾمقل وم٤مـمٛم٠من واحلًلم، احلًـ قمٚمٞمف ورايم٥م ؾم٤مضمد اًمرؾمقل

 ًم٘مد! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  اًمًالم قمٚمٞمف صغم ُم٤م سمٕمد ؾمجقده إمم ومٕم٤مد ارختك، يم٤من ُمٞم٧م

: واحلًلم احلًـ إمم ُيِِمػم اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. أـمٚمتٝم٤م ؾمجدة صالشمؽ فمٝمراين سملم ؾمجدت

 ومٙمره٧م ارحتٚمٜمل، ىمد يم٤من هذا اسمٜمل إن» راطمٚم٦م، اختذه: يٕمٜملش. ارحتٚمٜمل ىمد يم٤من هذا اسمٜمْل  إن»

 أجش طمتك هذا اًمقًمد قمغم سمٜمّمٌٝم٤م واًمٖمالفم٦م احلمؿم٦م يمؾ اًمٞمقم، سمٜمًقي ُم٤م ٟمحـش ُأقْمِجَٚمف أن

 قمؿ أن أن٧م إٟمف آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمرأي ُمع يٚمت٘مل اًمزقمؿ هذا أنف سمزقمؿ فمٝمرٟم٤م، قمغم ٟمٜمزًمف

 سمٕمض يٕمٜمل هٞمؽ اًمّمٌل، أو احلٗمٞمد، أو اًمقًمد، ريمقب شمتحٛمؾ ؿمٚمقن هلل، ؾم٤مضمد سمتّمكم

 . ط حمٛمد هدى اهلدى ظمػم ًمٙمـ سمٞم١موًمقا، اًمٜم٤مس

 .اًمٓمٗمؾ هبذا روم٘م٤مً  اًمًجقد إـم٤مًم٦م شمٕمٛمد اًمًالم قمٚمٞمف هق: وم٢مذاً 

 ًمف اًمٌمء هذا وًمٞمس ُمّمٚمح٦م، ومٞمف ؿمٞمئ٤مً  ٓطمظ إذا اعمّمكم أن: سمٜمتٞمج٦م ٟمخرج: إذاً  

 أو اًمّمالة، ُمـ ذًمؽ اًمّمالة، ُمـ ذًمؽ ٟم٘مقل أن ومٜمًتٓمٞمع اًمّمالة، ذم سم٤مًمٕم٨ٌم قمالىم٦م

 أصح٤مسمف ُمـ رضمالً  أن: اًمٌخ٤مري صحٞمح وذم اًمّمالة، يٜم٤مذم ٓ ذًمؽ: ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ

 اًمٗمرس أن واًمٔم٤مهر اًمٗمرس، ُم٘مقاد وسمٞمده اعمٙم٤من، هذا ُمثؾ ذم يّمكم يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف

 ومٙم٤مٟم٧م يده، ذم َرؾَمَؾ  واعم٘مقد هق يّمكم ومٙم٤من ه٤مدئ٦م، هل ُم٤م: يٕمٜمل ؿمٛمقؾم٤ًم،  يم٤مٟم٧م

 ُمٕمٝم٤م يٛمٌم وهق يٕمٜمل، هل٤م ومػمظمل ُمٕمٝم٤م، يٛمٌم ومٝمق يٕمٜمل، دمره شمٖم٤مًمٌف، أجش هل

 . اًمّمالة أهنك طمتك

 ًمٕمؾ سمؾ اًمّمالة، يٜم٤مذم ٓ هذا اًمّمالة أثٜم٤مء ذم اعمًٚمٛملم ُمّم٤مًمح ُمراقم٤مة: وم٢مذاً 

 .اًمّمالة مت٤مم ُمـ ذًمؽ

 اًمريمٕم٦م اًمداظمؾ ًمٞمدرك اًمريمقع: ُيٓمٞمؾ أن ًمإلُم٤مم جيقز أنف: اًمت٤مًمٞم٦م هل اًمٜمتٞمج٦م

 . اًمريمقع سم٢مدرايمف

 احلًلم أو احلًـ أنف: ط اًمرؾمقل سمحدي٨م اؾمتِمٝم٤مداً  أنف ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمداظمٚم٦م:

 حتٛمؾ أنؽ اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ هؾ يٌٙمل، وـمٗمٚمؽ اًمٌٞم٧م، ذم شمّمكم يمٜم٧م إن: ُمثالً  ارحتٚمف،

ٌْٓمِؾ هؾ: يٕمٜمل اًمّمالة، ذم وأن٧م اسمٜمؽ  اسمٜمؽ محٚم٧م ًمق همٔم٤مفم٦م ومٞمٝم٤م هؾ أو صالشمؽ، ُي
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 ُمثاًل؟ ُمِمٖمقًم٦م وأُمف يّمكم، وهق

 وىمٕمقدًا، ىمٞم٤مُم٤مً  طمْمٜمٝم٤م ذم واًمقًمد ُيَّمٚم قا  إوٓد ذوات سمٜم٤مشمٜم٤م ٟمحـ ٓ، اًمِمٞمخ:

 ح٤م وصمٞمؼ سمحٌؾ يتّمؾ هذا ٕن يمذًمؽ، ضم٤مًم٦ًم وهل طمْمٜمٝم٤م، ذم واًمقًمد ىم٤مئٛم٦م، وهل

 .إطم٤مدي٨م ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه

 (22: 20: 12/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 12: 18/ 144/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلؿع؟ أم اإلفراد بصقغة يؽقن الصالة دم اإلمام دعاء هؾ

 اإلمام دعاء عذ التلمني دم( أصفد) ادلمقمني ققل وحؽؿ

 الؼـقت دم

 ظمٚمٗمف، اح٠مُمقُملم ُمـ ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن اًمدقم٤مء أن ُم٤مٟمع ومٞمف هؾ ُمداظمٚم٦م:

 ..أظمرٟم٤م وُم٤م ىمدُمٜم٤م ُم٤م ًمٜم٤م اهمٗمر مهللا: اًمّمالة ذم اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م

 أجـ؟ اًمِمٞمخ:

 .اًمتِمٝمد قم٘م٥م اًمّمالة ُدسُمر ذم وهٙمذا  اًمًجقد، ذم ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اجلٛمع سمّمٞمٖم٦م اًمٜمص يم٤من إذا اًمٜمص، ومٞمٝم٤م ُيٚمتزم واردة أدقمٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا اًمِمٞمخ:

 .ُيـجٛمع ٓ اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يم٤من وإن ُيْٗمَرد،

 .وًمٖمػمه ًمف ومٞمدقمق ٟمٗمًف قمٜمد ُمـ دقم٤مءً  يم٤من وإن 

 .سمآُملم يرد اح٠مُمقم اًم٘مٜمقت، اًمقشمر ذم اًمدقم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 اإلُم٤مم؟ ضمٝمر إذا اًمِمٞمخ:

 .أؿمٝمد وسمٕمْمٝمؿ آُملم، ي٘مقًمقا  اًمٜم٤مس سمٕمض ٟمًٛمع ُمداظمٚم٦م:
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 ُمع- طمٞمٜمم اًمٌدقم٦م، هبذه دارٟم٤م قم٘مر ذم هُمِزيٜم٤م هذه، ومٚمًٓمٞمٜمٞم٦م سمدقم٦مش أؿمٝمد» هل اًمِمٞمخ:

ؾمػ  سمجٜمٌل ٟم٤مس وُمقضِمئ٧ْم دُمِمؼ، ذم ؾمقري٤م إمم وضم٤مؤوا اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم، ـمردوا اًمٞمٝمقد -ٕا

 .قمٜمدهؿ سمدقم٦م هذه أن زم سمدا صمؿ أؿمٝمد،ش أؿمٝمد» وي٤ًمري يٛمٞمٜمل قمـ

 . ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمؽ، ُمٌٚمغ هذا ُمداظمٚم٦م:

 أومٞمدوٟم٤م؟ همػمهؿ قمـ يم٤من إذا قمٚمٛمل، ُمٌٚمغ هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمٍم، رطمٜم٤م اًمًٕمقدي٦م، اًمٌالد شمريمٜم٤م إذا اًمٌالد، سمٕمض ـمٗمٜم٤م يٕمٜمل ؾمٛمٕمٜم٤م، ُم٤م ٕن٤م

 .ُمقضمقدة ًمٞم٧ًم أؿمٞم٤مء هذه إًمخ، وشمريمٞم٤م إًم٤ٌمٟمٞم٦م، وسمالدٟم٤م اعمٖمرب رطمٜم٤م

 (22: 34: 30/ 137/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لإلمام بالبسؿؾة اجلفر

 هب٤م؟ جيٝمر هؾ ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٗم٤محت٦م ذم ُمرشمٗمع سمّمقت اًمًٌٛمٚم٦م طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

ر: اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م سمؾ اًمًٜم٦م، ذم يث٧ٌم مل اًمِمٞمخ:  .اجلٝمر وقمدم هب٤م اإلها

 (  22: 27: 29/  190/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الثالثقة مـ إخر التشفد دم يتقرك ٓ اإلمام كان إذا

 ُيتابع؟ هؾ والرباعقة

 ؾمٜمـ قمغم اعمح٤مومٔم٦م ذقمٞم٦م أو سمقضمقب يرون وطمديث٤مً  ىمديمً  اًمٕمٚممء سمٕمض اًمِمٞمخ:

 ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م اًمٕمٚممء ُمـ آظمر ـمرف وهٜم٤مك هب٤م، ي٠ميت ٓ يم٤من اإلُم٤مم وًمق اًمّمالة،

 .ُمٕمذوراً  يٗمٕمٚمف ُم٤م يمؾ

ك: يٕمرف ٓ ُمثالً  اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا اًمرأي، هذا أتٌٜمك وأن٤م  طمٜمٗمل ٕنف اًمَتَقر 

 ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٕم٤مم، اًمٜمص أن سمٞمٝمٛمٜم٤م يمثػمة، ٕدًم٦م ٟمخ٤مًمٗمف: ٓ ٟمتقرك ٓ ٟمحـ اعمذه٥م،
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 ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أن إمم...ش ويمؼموا يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم،

 يمم ريمـ وهق ًمٚم٘مٞم٤مم اعمًتٓمٞمع أُمر ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا ذم ٟمجد ومٜمحـ 

 هق ؾمٜم٦م سمؽمك ي٠مُمره ومألن اإلُم٤مم، ُيـَخ٤مًمػ ٓ ًمٙمل اًم٘مٞم٤مم: هذا َيَدع أن مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ

 وًمق صحٞمح٦م، اًمّمالة قمٛمدًا، وشمريمٝم٤م يراه٤م يم٤من وًمق يراه٤م، ٓ واإلُم٤مم يٕمت٘مده٤م

ٙم٤مً  اإلُم٤مم ومٕمٚمٝم٤م ًّ َ  صالشمف صح٧م ؾمٜم٦م أهن٤م يٕمٚمؿ وهق اعم٘متدي وظم٤مًمٗمف سم٤مًمًٜم٦م، مَت

 اإلُم٤مم ظم٤مًمػ إذا شمرك أو اإلُم٤مم ومٕمؾ ؾمقاء آصمؿ ومٝمق ًمإلُم٤مم، خم٤مًمٗمتف ذم أثؿ ًمٙمـ أجْم٤ًم،

 .شمريم٤مً  أو ومٕمالً 

ك ذم اًمٌح٨م أن   هذا اجلٚمقس يرون ٓ ُمثاًل، يم٤مٕطمٜم٤مف اإلُم٤مم يم٤من إذا: اًمَتَقر 

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن ٟمٗمٕمٚمف: ٓ ومٜمحـ شمقرك،

 أوًٓ، هذا ٟمٔمرك، وضمٝم٦م ذم خمٓمئ اإلُم٤مم أظمل خمٓمئ، اإلُم٤مم أن ؿمٌٝم٦م شمرد هٜم٤م 

 طم٤مًم٦م ذم إٓ اطمؽماُمف، وًمف طمٙمٛمف ًمف واعمٕمذور ُمٕمذور، ومٝمق خمٓمئ٤مً  يم٤من إذا: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 وٓ- اإلُم٤مم ُيـَخ٤مًمػ طمٞمٜمئذٍ  اًمًٜم٦م، أهؾ ويٕم٤مدي اًمًٜم٦م ُي٤مرب وُُمَٕم٤مٟمدة، ُمٙم٤مسمرة

 .-ي٘م٤مل يمم يمراُم٦م

ك، هذا ُمثالً  يرى ٓ اعمذه٥م وهذا ُمذه٥م، قمغم ٟمِم٠م اإلُم٤مم يم٤من إذا ًمٙمـ  اًمَتَقر 

: ىم٤مقمدة وهذه اإلُم٤مم، خي٤مًمػ ٕنف اإلُم٤مم: وراء يتقرك أن يتقرك ًمٚمذي يٜمٌٖمل ومال

 وَٟمِز  اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم ُمثالً  إذا اإلُم٤مم سم٠من شَمرى أٓش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم»

 .شُمَت٤مسمِٕمف؟ ح٤مذا خمٓمئ، أنف ي٘ملم قمغم وأن٧م شُمَت٤مسمِٕمف أن٧م ًمٙمـ خمٓمئ، ومٝمق اًمتِمٝمد

 اًمذي هذا ،شسمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضُمٕمؾ إٟمم: »ًمؽ ي٘مقل احلدي٨م وهٙمذا اًمًٜم٦م هٙمذا 

 .شمتقرك ٓ أن٧م يتقرك ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا ًمف، أىمقل أن أردت أن٤م

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 
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 السـة فقف خالػ فقام اإلمام متابعة

 ...رضمٚمٞمف قمغم يٜمزل يم٤من يديف، قمغم يٜمزل يم٤من ُم٤م إذا اإلُم٤مم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 يم٤مًمداسم٦م، ريمٌف قمغم يٜمزل يديف قمغم يٜمزل ٓ سمٛمت٤مسمٕمف، هٙمذا، رء يمؾ اًمِمٞمخ:

 ذم وهق ومٞمٝم٤م، ُيَت٤مسَمع إُمقر هذه يمؾ يديف، يرومع ٓ أو هشمف، حت٧م يديف يْمٞمع أو

 ُمـ ؾمٜم٦م ٟمؽمك طمٞمٜمم ٕنٜم٤م اًمٜم٤مس: ُمـ يمثػماً  يتقمهف ح٤م ظمالوم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ٟمخن ٓ ًمف ُمت٤مسمٕمتٜم٤م

 ٓ اًمذي اإلُم٤مم إول، اإلُم٤مم ٓشم٤ٌمع: أوًٓ  ذًمؽ ٟمٗمٕمؾ إٟمم ًمإلُم٤مم، اشم٤ٌمقم٤مً  اًمًٜمـ هذه

 .قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م وهق ًمف، صم٤مين

الً  وًمٞمس يمًالً  ًمٞمس اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م ٟمحـ: صم٤مٟمٞم٤مً   ُمداهٜم٦م وٓ ري٤مءً  وًمٞمس مَهَ

 .هلل اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م ومٜمحـ اهلل، رؾمقل اشمٌٕمٜم٤م دام ُم٤م هلل، اًمًٜم٦م هذه شمريمٜم٤م وإٟمم.. وٓ

 شمرك ُمـ: »قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م ىمقل ُمٕمٜم٤م شمًتحيوا أن يٜمٌٖمل وهٜم٤م 

وف هلل، ؿمٞمئ٤مً   ش.ُمٜمف ظمػماً  اهلل قَمقَّ

 ش..اعمٕمروف ذم اًمٓم٤مقم٦م إٟمم: »طمدي٨م ذم هق ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 شمتٛمف؟ ًمف وإٓ احلدي٨م، مت٤مم هذا اًمِمٞمخ:

 .أذيمر ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 .آظمره إٓ احلدي٨م ُمـ حتٗمظ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ٟمًٞمتف أن٤م. ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 إٟمم اخل٤مًمؼ، ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ: »احلدي٨م أول! اهلل ؾمٌح٤من ي٤م اًمِمٞمخ:

 صح؟ ذقم٤ًم، اعمٕمروف يٕمٜملش اعمٕمروف ذم اًمٓم٤مقم٦م

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أظمٓم٠م إذا اإلُم٤مم أن ذقم٤مً  اعمٕمروف هؾ اعمٕمروف، ذم سَمْحُثٜم٤م أن ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 اعمٕمروف؟ هق ُم٤م ٟمت٤مسمٕمف؟ أو هلل، ٟمّمكم وٟمحـ وٟمخ٤مصٛمف، سمدأبف دأبٜم٤م ٟمحط
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 .ط سم٤مًمرؾمقل ٟم٘متدي أنٜم٤م اعمٕمروف ُمداظمٚم٦م:

 يقضم٥م ُم٤م سم٤مًمرؾمقل آىمتداء إُم٤مم، وراء ٟمّمكم أن ٟمحـ طَمْٞمدة، هذه اًمِمٞمخ:

 ٟمخ٤مًمٗمف؟ وإٓ ٟمت٤مسمٕمف اإلُم٤مم أظمٓم٠م إذا أنف قمٚمٞمٜم٤م؟

 .ٟمت٤مسمٕمف ُمداظمٚم٦م:

 .اعمٕمروف هق هذا: وم٢مذاً  اًمِمٞمخ:

 .وسم٤مٕدًم٦م هبذه، خمٓمئ سم٠منف ًمإلُم٤مم َوّوح٧م ًمق طمتك ُمداظمٚم٦م:

ح شمتٕمٚمؼ ٓ اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م اًمِمٞمخ: ، سم٤معمَُقوِّ ٌَلمِّ ح شمتٕمٚمؼ واعمُ ٌَلمَّ  سم٤معمَُقوَّ  ًمف، واعمُ

 .احل٤مض قمٍمٟم٤م ذم ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٘مٓم٦م وهذه: اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ

ٜم٤م: إول اًم٥ًٌم  ٤ٌمع يمدقم٤مة ٟمحـ هَيُٛم   اًمًٜم٦م أهؾ أومراد ُمـ ومرد يمؾ أن اًمًٜم٦م، ٓشمِّ

 يزال ٓ يمذًمؽ، إُمر وًمٞمس ومٞمٝم٤م، إُم٤مُم٤مً  ص٤مر أنف ٟمٗمًف ئمـ ُم٠ًمخ٦م، شمٕمٚمؿ إذا اًمٞمقم

 أن يريد اًمذي اعم٠ًمخ٦م هذه ؾمقى ؿمٞمئ٤ًم، يٕمٚمؿ ٓ ضم٤مهالً  أُمٞم٤ًم، ىمٌؾ ُمـ يم٤من يمم هق

 .ومٞمٝم٤م يٌح٨م

 يٓمٌ٘مٝم٤م، وسمدأ هب٤م واىمتٜمع اًمٕمٚمؿ، أهؾ ُمـ سمٙمر ُمـ زيد ُمـ ؾمٛمٕمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه

 شمتٕمٚمؼ اًمٜم٤مطمٞم٦م ومٝمذه اًمًٜم٦م، اشمٌَّع ُم٤م اإلُم٤مم وهذا اًمًٜم٦م، أظمل ي٤م ًمف سَملّم  أنف ٟمٔمـ ٓ ًمٙمـ

، ٌَلمِّ  أن: أقمٜمل سم٤معمُـٌلِمِّ  قمغم احلج٦م ُي٘مٞمؿ أن يًتٓمٞمع ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم اعمُ

 ٟم٤مدر..ىمقي٤مً  قمٚممً  واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٞمقم اًمٕمٚمؿ أهؾ ٕن زُم٤مٟمٜم٤م: ذم ظم٤مص٦م اعمخ٤مًمػ،

ٌِّ٘مقهن٤م، واًمٜم٤مس ُم٤مؿمٞم٦م، اًمًٜم٦م دقمقة هلل احلٛمد ًمٙمـ ضمدًا،  اًمٜم٤مس يمؾ ًمٞمس ًمٙمـ ُيَٓم

 .سم٤معمٌلمِّ  يتٕمٚمؼ ومٞمم هذا ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمٗملم أظمريـ قمغم احلج٦م ُيِ٘مٞمؿ أنف أهؾ

 أن شمّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وم٤موؾ قم٤ممل سمرضمؾ اسْمتكُم أنف شمّمقر ًمف اعمٌُلَمَّ  ًمف، ًمٚمُٛمٌلَمَّ  َٟمْرضِمع 

 يٕم٤مجلف ُم٤م سم٠مول ًمٞمس ُمرض ُمثؾ: يٕمٜمل ضمداً، ىمديٛم٦م رواؾم٥م ذم ٕنف اىمتٜمع: ًمف اعمٌلم هذا أن

 يِمٗمك أنف وسم٤مًمٙم٤مد اعمٕم٤مجل٦م، ذم اؾمتٛمراره ُيت٤مج ُمًت٠مصؾ، ٕنف قمٚمٞمف، اًم٘مْم٤مء ممٙمـ اًمٓمٌٞم٥م

 .ٟمٌٞمٝمؿ ًمًٜم٦م خم٤مًمٗمتٝمؿ ذم ىمٚمقهبؿ ذم اعمرى ُمثؾ هذا ويٓمٞم٥م،

ٌَلّم  إىم٤مُم٦م سمٛمجرد إذاً  ومٚمٞمس   ٟمتّمقر ٓزم اًمٕم٤ممل، اًمٜم٤مس، قم٤مُم٦م ُمش سمحؼ احلج٦م اعمُ
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ٌَلمَّ  قمغم احلج٦م ىم٤مُم٧م أنف ٌَلمَّ  هذا يم٤من إذا ظم٤مص٦م أدق، صقرة وهذه ظم٤مص٦م ًمف، اعمُـ  اعمُـ

ي قمٚمٞمؽ طمدا ُم٤م اؿمتدي، أرض ي٤م: ي٘مقل طم٤مًمف ًم٤ًمن ًمف  وم٘مٞمف، ورضمؾ قم٤ممل رضمؾ.. َأدِّ

ٟمٜم٤م ُمـ واطمد وي٠ميت اًمٜم٤مس، يٗمتل ويٛمٙمـ  ظم٤مًمٗم٧م: ًمف ي٘مقل اعم٤ًميملم اًمْمٕمٗم٤مء إظمقا

 ذقمٞم٦م، وأدًم٦م ظمٚمٗمٞم٦م ي٘مقًمقن يمم قمٜمده ًمٞمس ًمٙمـ صحٞمح، يمالُمف يمذا، اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م،

ٌَّٞمٜمٝم٤م ي٠ميت أنف  .ُمرطم٤مً  إرض ذم يٛمٌم وُمتٙمؼم سمٕمٚمٛمف ُمٖمؽم اًمذي اًمٕم٤ممل اًمرضمؾ هلذا ُي

 ظمٓم٠مه، ًمف وسَملمَّ  ُمذهٌل ُمع ؾمٚمٗمل ؾمٜمل اًمت٘مك ُم٤م ُمرد أن ٟمتّمقر أن يٜمٌٖمل ومال 

 .ظمٓم٠م هذا احلج٦م، ُأىمٞمٛم٧م ظمالص

ٌَلمِّ  أن إطمًـ ًمٙمـ  : ـمٞم٦ٌم يمٚمٛم٦م اعمٕم٤مسيـ اًمدقم٤مة سمٕمض ىم٤مل ويمم احلج٦م، ُٟم

 . واُمش يمٚمٛمتؽ أخِؼ 

ٟمٞم٘مف، ُمـ متًٙمف شم٘مٕمد ٓ  هيقدي رضمؾ ًم٘مل اًمٙمردي ذًمؽ قمـ ُيٙمقا  ُمثٚمم إٓ ظمقا

د اًمٓمريؼ، ذم  ًم٘مل هٜم٤م، اخلٜمجر ىمري٥م، قمٝمد إمم يتًٚمحقا  يم٤مٟمقا  هٜم٤مك سمالدٟم٤م ذم وإيمرا

ده، اخلٜمجر ؾمح٥م اًمٞمٝمقدي اًمٙمردي اعمًٚمؿ هذا  أىمتٚمؽ؟ أو أؾمٚمؿ: ًمف وي٘مقل وَهدَّ

 يٚم٘مٜمف يمٞمػ اعمًٙملم يدري ُم٤م. أدري ُم٤م واهلل: ًمف ىم٤مل أىمقل، ُم٤مذا دظمٞمٚمؽ: ًمف ىم٤مل

 .آظمره إمم.. اهلل إٓ إهل ٓ ؿمٝم٤مدة

ٟمٞمؼ ٟمٛمًؽ ٓ ومٜمحـ  اْدعُ ﴿: أظمل ي٤م. يمذا شمٗمٕمؾ ُم٤م إٓ: هلؿ وٟم٘مقل اًمٜم٤مس، سمخقا

ْٙمَٛم٦مِ  َرسمَِّؽ  ؾَمٌِٞمؾِ  إمَِم  ٜم٦َمِ  َواعْمَْققِمَٔم٦مِ  سم٤ِمحْلِ ًَ ـُ  ِهَل  سم٤ِمًمَّتِل َوضَم٤مدهِْلُؿْ  احْلَ ًَ  .[107:اًمٜمحؾ﴾ ]َأطْم

 (22: 17: 47/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 49: 48/ 037/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادنوع إمامة

ٜم٤م إٟم٤ًمن: اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اًم٤ًمئؾ:  وهق اعمرض ُمـ ٟمققًم٤م ُمٕمٓمٞمف -وضمؾ قمز- َرسم 

 طم٤مًمف جيد اًم٘مرآن، ُمـ شَمَٞمنَّ  ُم٤م وي٘مرأ  -وضمؾ قمز- اهلل يدي سملم ي٘مػ ومحٞمٜمم اًمٍمع،

 إمم اًمرضمؾ هذا ذه٥م إج٤مم، ُمـ ومٞمقم إرادة، دون ُمـ -يٕمٜمل- ومخذيف، قمغم يٜمٔمر أنف

ه -ُمٚمتحل اًمرضمؾ ومٓمٌٕم٤مً - اعم٤ًمضمد، أطمد  وسمٕمد -سم٤مجلمقم٦م ُمٚمتزم- ظمػماً  اهلل وضمزا



   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 
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ُمقا  ذًمؽ  ي٤م: ًمف ىم٤مًمقا  هٜم٤مك اًمتل وم٤مجلمقم٦م...قمٜمف، ؿمٞمئ٤مً  يٕمٚمٛمقن ٓ اًمرضمؾ، هذا ىَمدَّ

م -ظمػماً  اهلل ضمزاك- ؿمٞمخ ٜم٤م، أضمؾ ُمـ ٟمٗمًؽ ىَمدِّ  -ـمٌٕم٤مً - أمَّ  طمٞمٜمم هذا وم٤مًمرضمؾ شم١مُمَّ

، ُم٤م وىمرأ   ُمـ يديف أو رضمٚمٞمف قمغم أو صدره قمغم ضب اًمًجقد أو اًمريمقع قمٜمد شَمَٞمنَّ

 أظمل ي٤م: ىم٤مًمقا  -ظمػماً  اهلل ضمزاهؿ- اعمّمٚملم سمٕمض ذم أهنك، ومٌٕمدُم٤م  إرادة، دون

 .اسمُتكم اًمرضمؾ إرادة، همػم ُمـ هذه: ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ وذم سم٤مـمٚم٦م، اًمّمالة

 ُمـ هذا اًمٌمء يٕمٛمؾ ٕنف ُسع، قمٜمده أنف شمٕمٚمؿ يمم هذا ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم: وم٤مٔن 

 اعمٕمٜمك؟ هبذا -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ومج٤موسمقٟم٤م إرادة، همػم

 قمـ هم٤مب ُم٤م ًمٙمٜمف ذيمرشمف، اًمذي اًميب هذا قمٜمد إُمر وىمػ: يٕمٜمل :اًمِمٞمخ

 ُرؿْمده؟

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

 ُمٕمف قم٘مٚمف يم٤من إذا اًم٘مٞمد، هبذا صحٞمح٦م ومّمالشمف يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا :اًمِمٞمخ

 يمًٌف ُمـ رء ودون أنٗمف، رهمؿ هذه احلريم٦م يم٤مٟم٧م ًمٙمـ ي٘مرأ  وُم٤م ي٘مقل ُم٤م ويدري

 .قمٚمٞمف ُيٜمٙمروا أن سمف ًمٚمٛم٘متديـ وًمٞمس صحٞمح٦م، ومّمالشمف وإرادشمف،

 ( 22: 40: 30/ 731/واًمٜمقر اهلدى) 

 بؾبؾة ُُيدث ٓ حتك الصالة أتؿ ولؽـف مسافًرا اإلمام كان إذا

 وم٠مراد ُمًجدًا، ومدظمؾ واضم٥م، اًمًٗمر صالة ذم اًم٘مٍم سم٠من يٕمٚمؿ رضمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ ُمٕمٔمٛمٝمؿ وضمد: ٟمٔمر ومٝمق اًمٕمٍم، صالة هبؿ َي١ُممَّ  أن اًمرضمؾ هذا ُمـ اعمَّمٚم قن

ٌَّؼ إذا وظم٤مف اًمٕمقام، دة، هٜم٤مك يٙمقن أن اًمًٜم٦م هذه ـَم ًَ وا َُمْٗم  إُم٤مُم٤مً  ُيَّمكمِّ  أن وم٠مس 

 ي٠مثؿ؟ وهؾ سم٤مـمٚم٦م،: أوًٓ  صالشُمف ومٝمؾ أرسمٕم٤ًم، وَمَّمغمَّ  هبؿ،

 .أطمًٜم٧م اًمِمٞمخ:

 أن سمٕمد ريمٕمتلم يّمكم صمؿ ٟم٤مومٚم٦م، ُيَّمكمِّ  أن ًمف جيقز هؾ: اًمث٤مًم٨م واًم١ًمال ُمداظمٚم٦م:
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ٚمِّؿ، ًَ  ظمػماً؟ اهلل وضمزاك ُي

 اًمّمالة؟ هل ُم٤م أوًٓ  اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمٍم صالة ُمداظمٚم٦م:

 سمٌٓمالهن٤م: ٟمحٙمؿ أن ٟمًتٓمٞمع ٓ وصالشُمف مت٤مُم٤ًم، َصغمَّ  إذا ي٠مثؿ أنف اجلقاب اًمِمٞمخ:

ز اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ يمثػماً  ٕن  .ذًمؽ ضَمقَّ

 أن، أُم٤مُمؽ هق اًمذي اعم١ًمول ومٕمؾ يمم يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف: أرى وًمٙمٜمل 

 ذم إًمٞمٝم٤م أذت أن٧م اًمتل واًمٌٚمٌٚم٦م اًم٘مٚم٘مٚم٦م ظمِمٞم٦م يٕمتذر أن: أوًٓ  ُمرة، ُمـ أيمثر ذم

وا وم٢مذا ؾم١ماًمؽ، َٛمٝمؿ حم٤مضة قمٚمٞمٝمؿ يٚم٘مل أن ومٕمٚمٞمف َأَس   اًمقاضم٥م اًمًٜم٦م أن ُيَٗمٝمِّ

 .احلََي  ذم يم٤مًمَ٘مٍْم  اًمًٗمر ذم اًمتََّمم وأن اًم٘مٍم، هل اشّم٤ٌمقُمٝم٤م

 ريمٕمتلم، هبؿ ؾمٞمّمكم ومٝمق اًمًٜم٦م، هذه ُمـ يٕمٚمٛمف اًمذي هذا قمغم سمٜم٤مء هق وأنف 

ٚمًِّم، اًمّمالة ُمـ خيرج طمٞمٜمم اًمّمالة، ظم٤ممت٦م ذم وأنف ًَ ٚمِّؿ ومٝمق ُُم ًَ  وٓ ٟمٗمًف، ذم ِهاً  ُي

ٚمِّٛمقن قم٤مدَُتؿ قمٚمٞمٝمؿ شمٖمٚم٥م أن ظمِمٞم٦م ؾمالَُمف، يًٛمٕمٝمؿ ًَ  هلؿ ؾمٞم٘مقل ومحٞمٜمئذ ُمٕمف، ومُٞم

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ اخلؼم صح يمم ؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتّقا : ضَمُٝمقِري سمّمقت

 هبؿ يّمكم ومٙم٤من ظمٚمٞمٗم٦م، وهق ُمٙم٦م، ذم اًمٜم٤مَس  َي١ُمم يم٤من طمٞمٜمم قمٜمف -شمٕم٤ممم اهلل ريض-

 ش.ؾُمُٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشَمٙمؿ، َأمِت قا : »هلؿ وي٘مقل ريمٕمتلم،

ٝم٤م ومٕمغم» ُُمِْمِٙمٚم٦م، قمٚمٞمف قَمِٛمٚمقا  صمؿ سم٢مُم٤مُمتف روقا  إذا: اعم٘مدُم٦م هذه سمٕمد ًِ  ضَمٜم٧َم ٟمٗم

م ىمد: هق ويٙمقنش سمراىمش  .ٟمٌٖمل ُم٤م ومذًمؽ احل٤مل ُمِمك وإذا اًمٕمذر، إًمٞمٝمؿ ىَمدَّ

 أن ًمف جيقز: ٟم٘مقل يتٜمٗمؾ؟ أن ًمف جيقز هؾ: وهق اًمث٤مًم٨م، اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م 

ؾ، ومٞمف جيقز وىم٧ٌم  اًمقىم٧م أن دام ُم٤م يتٜمٗمؾ  ُيَٕمٚمِّؿ أن سمف إَْومَم  أن: أرى ًمٙمٜمل اًمَتٜمَٗم 

 يٜمتٝمل وسمذًمؽ ومٕمٚم٧م، يمم صم٤مٟمٞم٤ًم، ومٕمالً  صمؿ ذطم٧م، يمم أوًٓ،  ىمقًٓ  اًمًٜم٦مَ  اًمٜم٤مس

 .ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب

 ( 21: 02: 71/   794/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾؿؼقؿني ادسافر إمامة

 ُم٤ًمومراً  اإلُم٤مم يٙمقن طمٞمٜممش سمف ًمُٞم١ْمشَمؿّ  اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »طمدي٨م  ُمداظمٚم٦م:

،ً  إُم٤مُُمٙمؿ: وي٘مقل ريمٕمتلم، يّمكم أطمٞم٤مٟم٤م ومٜمجده ومٞم١ُمُمٝمؿ اجلمقم٦م ُمع وي٠ميت ىم٤مسا

 .اًمًٜم٦م اًمّمحٞمح اًمٗمٕمؾ هق هذا هؾ. ذًمؽ ٟمحق أو وم٠ممتقا  ىم٤مس

 وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ: أمتقا : ي٘مقل أن اعم٘مٞمٛملم، أمَّ  إذا أنف قمٚمٞمف جي٥م هق ٟمٕمؿ،  اًمِمٞمخ:

 .ؾُمٗمر ىمقم

 اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ وصح وٕمػ، ومٞمف سمًٜمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ ضم٤مء هٙمذا

 ش.ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا :  »اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 هذا وًمٙمـ اًمًالم، سمٕمد إٓ اًمٙمالم، هذا سمٛمثؾ يتٙمٚمؿ أن ًمف جيقز ٓ وًمٙمـ 

 أن وآؾمتٜم٤ٌمط اًمٗم٘مف هق وإٟمم سيح، ٟمص قمغم ومٞمف أقمتٛمد أن دون أن٤م أرى اًمًالم

ً، يٙمقن ؼ وذًمؽ ها  إن ٕنفش اًمتًٚمٞمؿ حتٚمٞمٚمٝم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمف ًمُٞمَح٘مَّ

ٚمِّمً  ظمرج إذا أُم٤م صالشمف، سمٓمٚم٧م يمالم، ومٝمذاش أمتقا : »ىم٤مل ًَ ً، وًمق صالشمف َصّح٧م ُُم  ها

 يمم اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ يٙمقن اإلىم٤مُم٦م، طم٤مًم٦م ذم َأَهَّ  إذا ًمٙمـ اإلىم٤مُم٦م، طم٤مًم٦م ذم يم٤من وًمق طمتك

ً، يَمؼمَّ  ًمق  ؾمالُمف يٙمقن أن -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم- وم٠مرى عم٘مٞمٛملم إُم٤مُم٤مً  يٙمقن طمٞمٜمم ًمٙمـ ها

:ً  قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمٖم٤مًم٥م، قمغم اًمذيـ -إؾمػ وُمع- اعمّمٚمقن سمف يتقرط ٓ طمتك ها

ٚمِّؿ اًمٖمٗمٚم٦م ًَ  يًٛمٕمقن طمٞمٜمم اإلمت٤مم قمٚمٞمٝمؿ أن ُمتٜمٌٝملم همػم ُمٕمف يًٚمٛمقن اإلُم٤مم، ُي

 أيمثر[ ذًمؽ رأج٧م] سم٠مين -أجْم٤مً  أىمقل- ًمٕمٚمٝمؿش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا : »ىمقًمف

ٚمِّٛمقن دمدهؿ اًمتٍميح هذا ُمع ُمرة، ُمـ ًَ  .همٗمٚمتٝمؿ سم٤مًمغ ُمـ ُمٕمف ُي

 .اًمّمالة إمم اًمدظمقل ىمٌؾ اإلُم٤مم ي٘مقل ًمق  ُمداظمٚم٦م:

رشمٜمل اهلل وؾمٌح٤من هق، هذا  اًمِمٞمخ:  ُمـ رطمٚم٦م ذم شمٌقك، ذم وأن٤م وىمٕم٧م طم٤مدصم٦م َذيمَّ

 .طم٩م أو قمٛمرة هل أذيمر ٓ رطماليت
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 صالة ومٗمل داره، ُمـ ىمري٥م ُمًجد وًمف قمٚمٞمف، ٟمجقل يمٜم٤م صديؼ هٜم٤مك ًمٜم٤م يم٤من 

ُمٜمل، اعمًجد إمم ظمرضمٜم٤م اًمٕمِم٤مء  همػم اجلمقم٦م رضمؾ ي٤م: ىمٚم٧م إًمٞمف، وم٠مهرت وَمَ٘مدَّ

 وي٘مقل ريمٕمتلم هبؿ اإلُم٤مم يّمكم أن -زقمٛمٝمؿ ذم- هذه ُمثؾ سمدقم٦م يروا أن ُمٕمت٤مديـ

 .همري٥م أُمر هذا صالشمٙمؿ، أمت قا  هلؿ

 .اًمًٜم٦م ؾمٜمَُٕمٚمِّٛمٝمؿ هيٛمؽ، ٓ أظمل ي٤م: ىم٤مل 

 .قمٚمٞمؽ ٓ: ىم٤مل ُمِمٙمٚم٦م، ُمٕمٜم٤م يٕمٛمؾ ىمد أنف أرى ًمٙمـ ُمثٚمؽ، طمريص أن٤م واهلل: ىمٚم٧م 

 سمٕمد ؿمقذة ىم٤مُم٧م ذًمؽ ُمع أبديتٝم٤م، اًمتل اعمالطمٔم٦م هذه طمقل حم٤مضةً  ومٕمِٛمٚم٧م 

 شمٙمٚمٛمٜم٤م.. ؿمقذة قمٚمٞمٜم٤م ويٕمٛمؾ آظمره، إمم.. ويمذا اًمٖمري٥م اًمرضمؾ هذا يّمكم ح٤مذا اًمّمالة،

 ىمقُم٤مً  َأمَّ  إذا يم٤من» ط واًمرؾمقل هٙمذا، اًمًٜم٦م أظمل ي٤م هذا، أظمقٟم٤م ًمٙمالم شم٠مجٞمداً  أظمٞمٜم٤م ي٤م يمٚمٛم٦م

 سمـ قمٛمر قمـ ذًمؽ َصحَّ  ًمٙمـ -آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم- قمٜمف ورويش ىمٍماً  يّمكم يم٤من وإٟمم ُيتؿ ومال

 اعمًٚمٛملم ظمٚمٞمٗم٦م هق ومٙم٤من آوم٤مىمٞمقن وهؿ ُم٘مٞمٛمقن َُمّٙم٦م وأهؾ ُمٙم٦م، ذم يم٤من أنف» اخلٓم٤مب

 إًمقف، وهٜم٤مك ،شؾُمْٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشَمٙمؿ أمتقا : »هلؿ وي٘مقل ىمٍماً  ومٞمَُّمكّم  إُم٤مُم٤مً، هبؿ يّمكم

 .اًمًٜم٦م اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ ؾمٌٞمؾ ذم ي٤ٌمًمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م اعم١مًمٗم٦م

 (22: 20: 23/ 607/ واًمٜمقر اهلدى) 

م هؾ  متبـطاًل؟ كان ولق حتك لإلمامة إقرأ ُيَؼدَّ

 إىمرأ  ًمٙمـ أىمرأ، ورضمؾ ىم٤مرئ، رضمؾ رضمالن اإلُم٤مُم٦م، طمقل ُم٤ًمئؾ اًم٤ًمئؾ:

 ًمإلُم٤مُم٦م؟ ُيَ٘مّدم أهيم ُمتٌٜمٓمؾ،

 سم٤مًمّمٗم٤مت شمتٕمٚمؼ أُمقر هٜم٤مك ٕن ذًمؽ طم٤مل، يمؾ قمغم إىمرأ  أىمقل اًمِمٞمخ:

ح٤م شُمْٕمَتؼم اًمتل اًمنمقمٞم٦م  صٗم٤مت وهٜم٤مك اإلُم٤مُم٦م، طمٞم٨م ُمـ آظمر قمغم ًمِمخص ُُمَرضمِّ

 وإٟمم اإلُم٤مُم٦م، وهق أٓ اجل٤مٟم٥م سمذًمؽ يتٕمٚمؼ ومٞمم ًمٞمس ُمًٚمؿ، سمٙمؾ شمتٕمٚمؼ أظمرى

 ومٝمذا أت٘مك، وأهيم -وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك- اهلل قمٜمد أىمرب أهّيم ذاشمف، سم٤مًمِمخص شمتٕمٚمؼ

 اهلل، قمٜمد أت٘مك اإلُم٤مم  يٙمقن وم٘مد إول، اجل٤مٟم٥م قمغم يٓمٖمك أن يٜمٌٖمل ٓ اجل٤مٟم٥م
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 ممـ يقضمد اًمٜم٤مس، ي١مم اًمذي اإلُم٤مم يٙمقن ىمد ومٞمٝم٤م، ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ طم٘مٞم٘م٦م وهذه

 اًمت٤مريخ ذم  واىمع هذا حتَم، وٓ شُمٕمد ٓ سمٛمراطمؾ ُمٜمف أت٘مك هق ُمـ ظمٚمٗمف ُيَّمكّم 

 .وإـمٝمر وإنقر إول اإلؾمالُمل

 ومٞمٝم٤م، يِمؽ أن قمٚمؿ ـم٤مًم٥م هق إىمؾ قمغم أو قم٤ممل، عمًٚمؿ يٛمٙمـ ٓ احل٘مٞم٘م٦م هذه 

 .ومٞمٝم٤م يؽمدد أن أو

 هق سمٛمـ اعمتٕمٚمؼ: إول إُمريـ، ُمـ ًمٙمؾ -سم٤مًمٜم٦ًٌم– ُمٜمٝم٩م أُم٤مم ٟمحـ ومحٞمٜمئذ 

 هذا أُم٤م -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد أت٘مك هق سمٛمـ اعمتٕمٚمؼ: وأظمر سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ

 واًمدظمقل اًمنمح إمم سمح٤مضم٦م هق وٓ طمديثٜم٤م، ُمقوقع: أوٓ هق ومم اًمث٤مين، اجل٤مٟم٥م

 إُمر ًمٙمـ -وضمؾ قمز- اهلل قمٜمد أت٘مك يم٤من هلل أـمقع يم٤من ُم٤م يمؾ اعمًٚمؿ ٕن ومٞمف،

 .أضمٚمف ُمـ اًم١ًمال ضم٤مء اًمذي هق إول

 يمم- ومٝمق اًمت٘مقى، ذم دوٟمف وهق أىمرأ  وهٜم٤مك وأت٘مك، ىم٤مرئ هٜم٤مك: أن أىمقل وم٠من٤م 

... وىمد وىمد سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ وىمد اًمٚمحٞم٦م، طِمٚمِّٞمؼ يٙمقن وىمد -ُمتٌٜمٓمؾ ُمثال آٟمٗم٤م ضسم٧م

 قمٚمٞمف  ىم٤مل ي٘مدم؟ ومٛمـ سم٤مإلُم٤مُم٦م، إطمؼ هق ًمٙمٜمف ًمٚمدُم٤مء، ؾَمّٗم٤مك يٙمقن وىمد آظمره، إمم

 ُمتٛمٛم٦م شمٕمتؼم أظمرى أطم٤مدي٨م احلدي٨م وهلذا- اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم  واًمًالم اًمّمالة

 ٟمذيمر أن اخل٤مص اًم١ًمال عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم أن طمًٌٜم٤م ًمٙمـ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمألطم٤مدي٨م

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ىم٤مل أنف  ط  اًمٜمٌل قمـ صحٞمحف ذم ُمًٚمؿ سمحدي٨م

 ؾِمٜم٤َّم، وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 .سم٤مًمًٜم٦م أقمٚمؿ يم٤من ُمـ قمغم إىمرأ  ىَمّدم: إذاً ش هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وإن

 ُمثاًل  ًمٜميب إىمؾ، قمغم أطمِده٤م ذيمر ُمـ سمد ٓ اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م ُمـ صمؿ 

 اإلُم٤مم وهق اًمًٚمٓم٤من هذا: أي ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اًمرضمؾ ُي١َمم ٓ إول، اإلؾمالم شم٤مريخ ُمـ

 احلدي٨م هذا ؾمٚمٓم٤مٟمف، ذم اإلُم٤مم هذا ُي١َمم ٓ ٟم٤مئٌف، وإُم٤م ظمٚمٞمٗم٦م، يٕمٜمل إول اإلُم٤مم إُم٤م

ص يم٤معمَُ٘مّٞمد يٙمقن  وسمف اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هق وهذا- وًمذًمؽ إول، ًمٚمحدي٨م واعمَُخّمِّ

 وراء يّمٚمقن ومْمالءهؿ أو اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ٟمجد يمٜم٤م -ؾم١ماًمؽ قمـ اجلقاب يٜمتٝمل
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 اًمذي- اخلٓم٤مب قمٛمر اسمـ اهلل قمٌد ظمٚمٗمف يّمكم ومٙم٤من احلج٤مج، وهق اعمٌُػم اًمٔم٤ممل

 -ظمٚمٗمف يّمكم يم٤من أت٘م٤مهؿ وُمـ وُزّه٤مدهؿ اًمّمح٤مسم٦م ومْمالء ُمـ سم٠منف اعمثؾ سمف ُييب

 اسمـ اهلل قمٌد وآ هذا اعمٌػم احلج٤مج اًمٔم٤ممل هذا إقمٚمؿ هق ُمـ إىمرأ، هق ُمـ شُمَرى

 .سمٞمٜمٝمم ُم٤م ؿمت٤من ٓ، اخلٓم٤مب؟ قمٛمر

م: إذاً   ، ُيَ٘مدَّ ه، َصاَلطِمف إمم يٜمٔمر وٓ إىمرأ  قمٚمٞمف  سم٘مقًمف اجلقاب ٟمختؿ وهٜم٤م وشم٘مقا

 أظمٓم١موا وإن وهلؿ ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، ُيَّمّٚمقن» إئٛم٦م طمؼ ذم  واًمًالم اًمّمالة

ـ إول، احلدي٨م إمم رضمٕمٜم٤م إذا أنٜم٤م: احلدي٨م هذا وم٘مف ُمـش  وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ  أن اعمَُتَْمٛمِّ

 وُم٤م اًمّمالة، أطمٙم٤مم ُيًـ ٓ وىمد أىمرأ، يٙمقن وم٘مد سم٤مًمًٜم٦م، إقمٚمؿ قمغم ُيَ٘مّدم إىمرأ 

ده٤م مم٤م ًمف يٕمرض ىمد ًِ ُمف ذًمؽ ُمع يٜم٘مّمٝم٤م، أو ُيْٗم  سمٕمد ـمّٛمـ صمؿ  -اًمًالم قمٚمٞمف-  ىَمدَّ

 أص٤مسمقا  وم٢من: »ي٘مقل سم٤مًمًٜم٦م، سم٠مقمٚمؿ وًمٞمس أىمرأ، هق اًمذي اإلُم٤مم هذا ظمٚمػ اعم٘متديـ

 .اجلقاب يٜمتٝمل وهبذاش. وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم١مو وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ

 ( 22: 73: 22/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادسجد دم ُوجد ولق حتك لإلمامة الراتب اإلمام يؼدم هؾ

 مـف أقرأ هق مـ

 ذم راشم٥م إُم٤مم رضمالن: وهق اًم١ًمال، هلذا شم٤مسمع رء ذم: ؿمٞمَخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مإلُم٤مُم٦م؟ أومم هق ُمـ ُمٜمف أىمرأ  ورضمؾ ُمًجده،

 ش.ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمُؾ  ي١مم ٓ» اجلقاب ؾمٌؼ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 28: 01/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 ادذكقرة الصقرة دم اإلمام بجاكب الصػ حؽؿ

– أنؽ أرضمق صقرة أج٤مم ىمٌؾ ُمٕمل ص٤مر -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ؿَمْٞمَخٜم٤م اًم٤ًمئؾ:
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 .ومٞمٝم٤م ًمٚمّمقاب شمٜمٌٝمٜمل -يٕمٜمل

 وىمد اًمّمالة، ي٘مٞمؿ اعم١مذن أظم٤مٟم٤م وأُمرت اعمًجد، قمغم دظمٚمٜم٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك 

ّقي٧م إول، اًمّمػ ذم اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم رضمؾ اًم٘مقم ذم يم٤من ًَ  ذم ومنمقم٧م اًمّمٗمقف، وَم

روا أهنؿ اعمّمٚملم أُمرت أن سمٕمد اإلطمرام شمٙمٌػمة ٙمِّ ًَ  اعمَُّمكمِّ  هذا يم٤من ٕنف اخلََٚمؾ، ُي

 أىمرأ، وأظمذت إول، اًمّمػ أُم٤مم هق وم٠مصٌح سم٘مٚمٞمؾ، إول اًمّمػ قمغم ُمت٘مدم

 ومج٤مء -جيقز ٓ أنف وفمـ خمرضم٤م جيد مل يم٠منف- ًمٞمخرج اًمرضمؾ ومج٤مء اًم٘مراءة، ذم ذقم٧م

- هٙمذا سمٞمدي وم٠مذت يب، ي٠متؿ طمتك ىمٚمٞمال هٙمذا يمتٗمل قمغم وضسمٜمل ضم٤مٟمٌل إمم

– ىم٤مل اًمّمالة ىمْمٞمٜم٤م أن ومٌٕمد اًمرضمؾ، ومخرج إظمرى، اًمّمٗمقف إمم اظمرج -يٕمٜمل

٧ٌٌَّم أن٧م: -يٕمٜمل  -يٕمٜمل- اإلظمقة اًمّمٗمقف، سملم ُمـ أـمٚمع ضمئ٧م أول طمرضم٤ًم، زم ؾَم

ريـ ٙمِّ ًَ  أنؽ قمٚمٞمؽ جي٥م أنف: ومٌٞمَّٜم٧م هذا؟ ُم٤م رومْم٧م، أن٧م ومٞمؽ وأتؿ وضمئ٧م مت٤مُم٤م، ُُم

 .ُمٕمٞمَّٜم٦م أظمٓم٤مء هٜم٤مك ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ومِمٞمَخٜم٤م قمٚمٞمؽ، طمرج وٓ اًمّمٗمقف شمتخٓمك

 ُمٕمٞمٜم٦م؟ أظمٓم٤مء هٜم٤مك ذم ذيمرَُت٤م، اًمتل هذه اًمّمقرة ذم

 شمٜمٌف أن يٜمٌٖمل يم٤من أنف -اًم٘مّم٦م هذه سمذيمر سمدأت ح٤م-: هق زم سمدا اًمذي اًمِمٞمخ:

 أن قمٚمٞمؽ ومٙم٤من يتٜمٗمؾ، يم٤من أنف اًمراوي قمغم واًمُٕمٝمدة -ىمٚم٧م يمم- أنف دام ُم٤م اًمرضمؾ

 هذه وشمزول سم٤مًمّمالة، أن٧م حُتِْرم أن ىمٌؾ اًمّمػ، إمم يٜمَْمؿ وأن اًمّمالة، سم٘مٓمع  شم٠مُمره

 .وضمذره٤م أصٚمٝم٤م ُمـ اعمِمٙمٚم٦م

 .ؿمٞمخ ي٤م أطمٞم٤مٟم٤م هذا أصٜمع اًم٤ًمئؾ:

 ٕن ىم٤مـمٕم٤م ؾم٤ٌٌم يٙمقن وهذا هٙمذا، شمٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل يم٤من أن، ومٞمٝم٤م ٟمحٙمل ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 اًمذي: ومٜم٘مقل -راضمٕمقن اهلل إمم إٟم٤م- يٙمقن أن ظمٗم٧م ىمد ُم٤م يم٤من وىمد أُم٤م وىمع، ُم٤م ُمثؾ ي٘مع

 قمٚمٞمؽ يٕمت٥م أن أو قمٚمٞمؽ، يٜمٙمر أن اًمرضمؾ هلذا وًمٞمس إًمٞمف إٓ ؾمٌٞمؾ ٟمجد ٓ اًمذي هق ومٕمٚمتف

 اًمذي اعمٙم٤من ذم ُمٙم٤مٟمف ويتخذ اًمّمػ، خيرق سم٠من ُمٗمٝمقُم٦م إؿم٤مرةً  إًمٞمف أذت أنؽ دام ُم٤م

 .ومرضم٦م جيد ىمد أو إظمػم، اًمّمػ ذم إُم٤م ًمف، يتٞمن

 ذًمؽ ومٞمٝم٤م يٙمقن ٓ -اًمِمديد إؾمػ ُمع- اًمٞمقم اًمّمٗمقف أن أقمت٘مد وأن٤م 



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م

 

360 

 ذم ًمٚمقىمقف ؾمٌٞمال جيد ىمد سمؾ ًمٚمٛمرور، ؾمٌٞمال وم٘مط ًمٞمس جيد ٓ اًمذي اًمؽماّص،

 سمد ومال احلٙمٞمؿ، اًمِم٤مرع أُمر يمم ُمؽماص٦م يمٚمٝم٤م اًمّمٗمقف هذه أن ومروٜم٤م ومٚمق....ُمٙم٤مٟمف

 .إظمػم اًمّمػ إمم يّمؾ وأن اًمّمٗمقف خيؽمق أن ُمـ

 ومٕمٚمٞمٝمؿ يمٝمذا، ؿمخّم٤م جيدون قمٜمدُم٤م اًمّمػ ذم ًمٚم٘م٤مئٛملم سم٤مًمٜم٦ًٌم: ُمالطمٔم٦م وهٜم٤م 

 اًمّمٗمقف، سمتًقي٦م اعمتٕمٚمؼ  -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف-  اًمرؾمقل ىمقل يتذيمروا أن

 اًمّمالة قمٚمٞمف  ىمقًمف -سمذًمؽ أقمٜمل- اًمّمٗمقف هذه يٕمؽمض ىمد وُم٤م: ذًمؽ قمغم وأزيد

 قمـ ُمـ رضمؾ إمم رضمكم وو٤مُمؿ -ُمثال- واىمػ أن٤مش إظمقاٟمٙمؿ سم٠مجدي ًمِْٞمٜمُقا » واًمًالم

 هذا، أضمد ومحٞمٜمم اعمرصقص يم٤مًمٌٜمٞم٤من ه١مٓء ُمع صٗمل ومت٤مم ي٤ًمري، وقمـ يٛمٞمٜمل

 .ًمف اعمٜم٤مؾم٥م اعمٙم٤من إمم يّمؾ أن اعمج٤مل ًمف ٕومًح وأنْمؿ، أنزوي

 ( 22: 28: 38/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 جالساً  اإلمام صالة جقاز ضابط

 ًمق: ُمثال أطمٞم٤مٟم٤م، اإلُم٤مم يقاضمٝمٝم٤م صقرة -أجْم٤م– هٜم٤مك ؿمٞمَخٜم٤م ـمٞم٥م اًم٤ًمئؾ:

٤م، سم٤مًمٜم٤مس ُيَّمكمِّ  ُمريض اإلُم٤مم يم٤من ًً  وُمريض، شمٕم٤ٌمن يٕمٜمل اإلُم٤مم هذا وًمٙمـ ضم٤مًم

 ُمرة جيٚمس، أن ًمإلُم٤مم يًٛمح ُمتك ُيَٕملّم  و٤مسمط هٜم٤مك ومٝمؾ اًمقىمقف، قمغم وي٘مقى

 وًمٙمٜمل ؿمٞمخ، ي٤م اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمٞمع وًمٙمٜمل اًمٜم٤مس، ُأقمٚمؿ طمتك ُمتٕم٤ٌمً  ويمٜم٧م هذا ومٕمٚم٧م

 يّمكم؟ طمتك أظمر، قمغم شمٕم٤ٌمن يٙمقن اًمقاطمد ٓزم يٕمٜمل و٤مسمط هٜم٤مك ومٗمل ُمتٕم٥م،

 .ؾم١ماًمؽ ذم اًمْم٤مسمط اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ اًم٤ًمئؾ:

: ىمقًمؽ وهق يمالُمؽ، قمغم اؾمتدرايم٤م ؾم١ماًمؽ ذم ضم٤مء ؾم١ماًمؽ ذم اًمْم٤مسمط اًمِمٞمخ:

 شمًتٓمع مل وم٢من ىم٤مئم، صّؾ »  اًمًالم قمٚمٞمف  ىمقًمف ظم٤مًمٗم٧م إذاً  اًم٘مٞم٤مم أؾمتٓمٞمع وًمٙمٜمل

 .ضمٜم٥م قمغم هبؿ شمّمكم يقم ي٠ميت أن وقم٤ًمكش ضمٜم٥م ومٕمغم شمًتٓمع مل وم٢من وم٘م٤مقمدا،
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 ذم أنٙمروه اًمٗمٕمؾ، هذا ُمـ اٟمًٌٓمقا  اإلظمقة أجْم٤م: ؿمٞمخ ي٤م شمّمدق اًم٤ًمئؾ:

 سم٤مًمّمالة يٕمٜمل يمثػما، ومرطمقا  هبذا اعمتٕمٚمؼ ط اًمٜمٌل طمدي٨م ؾمٛمٕمقا  وح٤م اًمٌداي٦م،

 .اًمًٜم٦م هذه يتٕمٚمٛمقا  طمتك ضمٚمقس،

 ٓ -اهلل ؿم٤مء وإن- هذا قمرف هق -ـمٌٕم٤م– اعم٘م٤مم هذا همػم ذم ًمٙمٜمف ُمداظمٚم٦م:

 .أظمرى َُمّرة يٗمٕمٚمف

 هذه سم٠مطمٙم٤مم، اجلمهػم ُمٗم٤مضم٠مة يٜمٌٖمل ٓ أنف: اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه أرى أن٤م سمس ـمٞم٥م، :اًمِمٞمخ 

 .ؾمٞمئ٦م آصم٤مر ًمف هذا قمٛمٚمٞم٤م، اإلُم٤مم ومٞمٗم٤مضمئٝمؿ ُُمٓمْٚمً٘م٤م، أؾممقَمٝمؿ شمٓمرق مل إطمٙم٤مم

 أن ذًمؽ ىمٌؾ ومٕمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٤م، يٓمٌ٘مٝم٤م وأن اًمًٜم٦م، يٜمنم أن يريد إُم٤ممٍ  وم٠مي  : وًمذًمؽ

، يٜمنمه٤م ًٓ  ىمٌؾ وم٢مٟمف اًمّمدد، هذا ذم ُمث٤مل ظمػم ُم٤مًمؽ أيب إُم٤مُمٜم٤م ذم دمدون وًمٕمٚمٙمؿ ىمق

 ُمـ وهذا يٗم٤مضمئٝمؿ، ٓ طمتك اهلدم هلذا يٛمٝمد ُمثال، اعمٜمؼم هبدم اًمٜم٤مس  يٗم٤مضمئ أن

 ًمقٓ قم٤مئِم٦م، ي٤م: »قم٤مئِم٦م ًمٚمًٞمدة ىمقًمف ذم متثٚم٧م اًمتل -اًمًالم قمٚمٞمف-  اًمرؾمقل ؾمٞم٤مؾم٦م

 قمٚمٞمف-  إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك، قمٝمد طمديثقا  ىمقُِمؽ أن

 ُم٤مش ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مب ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مب إرض، ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م  -اًمًالم

 وأن ٟمٚمتزُمٝم٤م، أن اًمٕمٚمؿ ـمالب ٟمحـ قمٚمٞمٜم٤م اًمتل اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ هذه ذًمؽ ومٕمؾ

 .هب٤م ٟمتٛمًؽ

 ( 22: 17: 21/ 786/واًمٜمقر اهلدى) 

 شاجد وهق القضقء غر عذ أكف اإلمام تذكر إذا

 أنف شمذيمر ؾم٤مضمد، وهق اًمقوقء همػم قمغم أنف اإلُم٤مم شمذيمر إذا! ؿمٞمخٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

- أطمُدهؿ، يت٘مدم أن ويٓمٚم٥م شمٙمٌػم، سمدون يرومع هؾ ؾم٤مضمد، وهق ووقء همػم قمغم

 اح٠مُمقم يتٗم٤مضم٠م وىمد وضمؾ، قمز هلل إت٘مك هق ًمٕمٚمف ًمٙمـ صٕم٤ًٌم، أنف أفمـ قمٛمٚمٞم٤مً  -ـمٌٕم٤مً 

  هبذا؟ رأجٙمؿ ُم٤م طم٤مل، يمؾ قمغم يمذا، أو
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 هٜم٤م اًمتٙمٌػم ٕن اًمتٙمٌػم: ُمع اًمًجقد ُمـ رأؾمف يرومع ٓ -ـمٌٕم٤مً - ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 إًمٞمف أذت اًمذي ًمٚمٛمحٔمقر دومٕم٤مً  وًمٙمـ اًمّمالة، هٞمئ٤مت ُمـ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم

ٌِّح يّمكم، وهق رء ٟم٤مسمف ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف هٜم٤م يًتحي ًَ  صقشمف ومٚمػمومعش ومٚمُٞم

 اًمتًٌٞمح، هبذا ؾمُٞمْٗمَج١مون -ؿمؽ سمال- اًمذيـ اًم٤ًمضمديـ إمم ويِمػمش اهلل سمًٌح٤من»

 ومٝمٛمقا  وؾمقاء ؾم٤مضمديـ، ئمٚمقا  أن -طمٞمٜمذاك– إًمٞمٝمؿ ومٞمِمػم رؤوؾمٝمؿ، وؾمػمومٕمقن

 .يٗمٝمٛمقا  مل أو قمٚمٞمف،

 وإُم٤م ؾم٤مضمديـ إُم٤م ؾمٞمٔمٚمقن ُمٜمٝمؿ، أراد ُم٤مذا ُمٜمف ومٝمٛمقا  اًمذيـ أن: اعمٝمؿ 

 يم٤مٟم٧م إذا ُمٞمْم٠متف: أي اعمٙم٤من، يم٤من إذا اًمٓمٝم٤مرة أقم٤مد وىمد ي٠متٞمٝمؿ طمتك ضم٤مًمًلم،

 . ؿمخّم٤مً  قمٜمف يٜمٞم٥م أن ُمـ سمد ٓ احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وإٓ ُمٜمف، ىمري٦ٌم

 . إًمٞمٝمؿ؟ وقم٤مد شمقو٠م إذا ُمداظمٚم٦م:

 . اًمّمالة هبؿ ُيْٙمِٛمؾ اًمِمٞمخ:

  هب٤م؟ يٗمٕمؾ ُم٤م ريمٕمت٤من أو ريمٕم٦م، قمٚمٞمف شمٌ٘مك اًمّمالة، هبؿ يٙمٛمؾ ُمداظمٚم٦م:

  اًمّمالة؟ يٙمٛمؾ ُمٕمٜمك ُم٤م اًمِمٞمخ:

 . -ُمثالً – اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم هؿ إذ ُمداظمٚم٦م:

 . أظمل ي٤م اًمّمالة، يٙمٛمؾ اًمِمٞمخ:

 . آظمره٤م قمغم أوهل٤م يٜمٌٜمل  اًمّمالة أخٞمس ُمداظمٚم٦م:

 .وزٟم٤مً  هل٤م ٟم٘مٞمؿ ٓ ٟمحـ اعمٜم٤مىمِم٦م؟ هذه أُم٤م اًمِمٞمخ:

 دًمٞمٚمف؟ ُم٤م.. اًمٙمالم هذا وضمف ُم٤م اإلٟم٤ًمن ي٠ًمل أن اًمّمحٞمح اعمٜمٝم٩م وإٟمم 

 ضم٤مء إذا: »ىمٞمؾ يمم وأنف واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م قمغم ُمٕمٜم٤م يم٤من ُمـ أن ٟمٕمت٘مد ٕنٜم٤م 

 يٜمٝم٤مر اًمٜمص يٕمرف ُم٤م سمٛمجردش ُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل هنر ضم٤مء إذا»وش اًمٜمٔمر سمٓمؾ إثر

 .اًمٗمٚمًٗم٦م هذه شمٜمٝم٤مر ٟم٘مؾ مل إن اًمٙمالم، هذا

 أمحد اإلُم٤مم وُمًٜمد داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م قمغم سمٜم٤مءً  سمف، أضمٌٜم٤م سمم أضمٌٜم٤م ومٜمحـ
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 صالة يقُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس َصغّم : »ط اًمٜمٌل أن -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- سمٙمرة أيب قمـ

 ُم٤مء، ي٘مٓمر ورأؾمف وضم٤مء احلُْجَرة، ودظمؾ ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن: أخٞمٝمؿ أؿم٤مر صمؿ ويمؼم، اًمٗمجر،

 ٟمحـ وهلذا ىم٤مئٛملم، فمٚمقا  وهؿ اًمّمالة، هبؿ أتؿ أيش: هبؿ ومّمغم: »ومٛمٕمٜمكش هبؿ ومّمغم

ٚمٜم٤م  .اًم١ًمال ذم اًمقارد اًمتٗمّمٞمؾ ذاك وَمّمَّ

 اًمّمالة ذم دظمؾ اًمًالم قمٚمٞمف ومٝمق صحٞمح٤ًم، -آٟمٗم٤مً – اعمذيمقر ىمقًمؽ يم٤من ومٚمق

 هذه ُمثؾ شمٕمتؼم اًمٕمٚممء أيمثر ومٕمٜمد ـمٝم٤مرة، قمغم يٙمـ مل ًمٙمٜمف ـمٝم٤مرة، قمغم أنف ئمـ وهق

 احلدي٨م هذا.. اًمٜمص هذا ًمٙمـ ـمٝم٤مرة، قمغم يٙمـ مل ٕنف أصٚمٝم٤م: ُمـ سم٤مـمٚم٦م اًمّمالة

ره٤م اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ي١ميمد  قمـ ُوِوع: »اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م ط اهلل رؾمقل ىَمرَّ

 .اًمثالصم٦م إُمقر هذه ذم اًم٘م٤مقمدة هل هذهش قمٚمٞمف اؾمُتٙمرهقا  وُم٤م واًمٜمًٞم٤من، اخلٓم٠م أُمتل

 سمٕمض هٜم٤مك ٕن ح٤مذا؟ ؿمقاذ، ىم٤مقمدة ًمٙمؾ إن ي٘م٤مل ُم٤م يٜم٤مومٞمف ٓ هذا ـمٌٕم٤مً  

 ُوِوعَ : »ضم٤مهالً  -ُمثالً – يم٤من وًمق.. ٟم٤مؾمٞم٤مً  يم٤من وًمق اإلٟم٤ًمن قمٚمٞمٝم٤م ي١ماظمذ إطمٙم٤مم،

 هل ُم٤م ًمٙمـ أطمٞم٤مٟم٤ًم، ي١ماظمذ ىمد واًمٜمًٞم٤من أطمٞم٤مٟم٤ًم، سم٤مخلٓم٠م ي١ماظمذ ىمدش اخلٓم٠م أُمتل قمـ

 .ٟمص ُمـ سمد ومال اًم٘م٤مقمدة قمـ اخلروج أردٟم٤م وم٢مذا ي١ماظمذ، ٓ أن اًم٘م٤مقمدة؟

ل اًمٜم٤مد، قمـ اعم١ماظمذة رومٕم٧م أنف: اًم٘م٤مقمدة ي١ميد مم٤م هل احل٤مدصم٦م هذه   ط وم٤مًمٜمٌَّ

 ؾَمّٚمؿ طمٞمٜمم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٕنف ـمٝم٤مرة: همػم قمغم وهق اًمٗمجر صالة ذم دظمؾ طمٞمٜمم

ٞم٧م ضمٜم٤ٌمً  يمٜم٧م إين: »هبؿ ًِ  ورأؾمف رضمع ُمٙم٤مٟمٙمؿ، أن: إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر طمٞمٜمم وًمذًمؽش وَمٜمَ

 .اهمتًؾ أنف: أي ُم٤مءً  ي٘مٓمر

 .ومٕمٚمف اًمذي اًمٗمٕمؾ هلذا شمٕمٚمٞمؾ: أوٓش ومٜمًٞم٧م ضمٜم٤ٌمً  يمٜم٧م إين: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘مقًمف

 ىمٞمؾ وىمد- ىمٞمؾ ومٚمق اًم٘م٤مقمدة، ذم داظمؾ اجلزء هذا أو اًم٘مْمٞم٦م، هذه أن سمٞم٤من: صم٤مٟمٞم٤مً 

 .اًمّمالة ذم دظمؾ يم٤من ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠من -ومٕمالً 

سمٜم٤م  قمقا  اًمذيـ ه١مٓء أن: وضمقا  ذم هريرة أيب سمحدي٨م اطمتجقا  اًمدقمقى، هذه ادَّ

 قمغم أنف ومتذيمر ًمٞمّمكم، اًمٗمجر صالة ذم يقُم٤مً  ىم٤مم ط اًمٜمٌل أن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح

 روايت٤من مه٤م: ٟم٘مقل ومٜمحـش اهمتًؾ وىمد وضم٤مء ذه٥م صمؿ ُمٙم٤مٟمٙمؿ،: هلؿ وم٘م٤مل ضمٜم٤مسم٦م،
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 اًم٘مقل: أو اإلؿم٤مرة طمٞم٨م وُمـ اًمٌدء، طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤ًم، خمتٚمٗمت٤من وىمْمٞمت٤من صحٞمحت٤من،

، سم٠منف اًمتٍميح -قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم أن ذًمؽ  ذم أُم٤م يَمؼمَّ

 أن إًمٞمٝمؿ أؿم٤مر سمٙمرة أيب طمدي٨م ذم صمؿ ىم٤مم، وإٟمم ذًمؽ، ُمـ رء ٓ هريرة أيب طمدي٨م

 ذم أو اًمّمالة، ذم يم٤من عمـ جيقز وٓ صالة، ذم ٕنف ُمٙم٤مٟمٙمؿ؟ ي٘مؾ مل ح٤مذا ُمٙم٤مٟمٙمؿ،

 أيب ىمّم٦م ذم سمٞمٜمم اًمٙمالم، ذًمؽ وُمـ ًمٚمٛمّمكم جيقز ٓ سمٌمء يٜمِمٖمؾ أن اعمّمكم طمٙمؿ

 مل سمٙمرة، أيب طمدي٨م شمٗمّمٞمؾ قمرومٜم٤م إذا ومٚمذًمؽ صالة، ذم يٙمـ مل ٕنف هلؿ: ىم٤مل هريرة

 . -اهلل ؿم٤مء إن- ُمٕمل وشمًؽميح وأؾمؽميح اًم٤ًمسمؼ، اًمٙمالم يرد

 ذم اإلُم٤مم ظمروج سملم ومرق هٜم٤مك أن شمرى أٓ! ؿمٞمخ ي٤م قمٗمقاً ! ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

  إظمػمة؟ اًمريمٕم٦م ذم اخلروج وسملم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

  اإلُم٤مم؟ ظمروج سملم اًمِمٞمخ:

 إومم، اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم ظمروج سملم ومرق هٜم٤مك أن شمرى أٓ: أىمقل ُمداظمٚم٦م:

 . ُمثالً  إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم وظمروضمف

  اعمذيمقرشملم؟ احل٤مدصمتلم طمقل شمتحدث أو ُمٕمٞمٜم٦م، طم٤مدصم٦م: شمٕمٜمل أن٧م هؾ اًمِمٞمخ:

 . -قمٜمف اهلل ريض- سمٙمرة أيب طمدي٨م طمقل أتحدث ُمداظمٚم٦م:

  سمٙمرة؟ أيب طمدي٨م ذم ريمٕم٤مت شمقضمد اًمِمٞمخ:

 . ط اًمرؾمقل أن ُمداظمٚم٦م:

  سمٙمرة؟ أيب طمدي٨م ذم ريمٕم٤مت شمقضمد اًمِمٞمخ:

 . ريمٕم٤مت يقضمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

  ٟمٕمؿ؟ اًمِمٞمخ:

 . يقضمد ٓ ُمداظمٚم٦م:

 . ضمئ٧م أجـ ُمـ وأن٧م اًمِمٞمخ:
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 . ؾم١مآً  أؾم٠مل وًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 . ؾم١مازم شمٗمٝمؿ أن أرضمق ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م يمم ًمٙمـ ؾم١ماًمؽ، ومٝمٛم٧م أن٤م سم٠مس ٓ، اًمِمٞمخ:

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م أو إومم اًمريمٕم٦م سملم اًمتٗمريؼ سم٤مًمريمٕم٤مت؟ ضمئ٧م أجـ ُمـ اًمِمٞمخ:

  أجـ؟ ُمـ

– إظمػمة اًمريمٕم٦م ذم! ؿمٞمخ ي٤م اإلُم٤مم ظمرج إذا ٕنف أؾمتٗمٞمد: أن أطم٧ٌٌم ُمداظمٚم٦م:

 سم٘مٞم٧م اًمتل اًمريمٕم٦م هذه ُيتؿ هؾ ُمٙم٤مٟمف، ذم ورضمع اح٠مُمقُملم إمم وقم٤مد وشمقو٠م -ُمثالً 

  ضمديد؟ ُمـ اًمّمالة يًت٠منػ أم قمٚمٞمف،

ؾمتئٜم٤مف أظمل ي٤م اًمِمٞمخ:  . هذا شمٕمٚمؿ وأفمٜمؽ أوهل٤م، ُمـ اًمّمالة سمٓمالن قمغم ىم٤مئؿ ٓا

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمٜمًٞم٤من، ُمٕمذور ٕنف سم٤مـمٚم٦م: ًمٞم٧ًم اًمّمالة أول أن: ٟمث٧ٌم أن وٟمحـ اًمِمٞمخ:

 . واًمراسمٕم٦م واًمث٤مًمث٦م واًمث٤مٟمٞم٦م إومم اًمريمٕم٦م سملم ومرق ومال

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 وُمـش  اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم، حتريٛمٝم٤م: ط اًمٜمٌل ىمقل شمٕمٚمؿ أن٧م اًمِمٞمخ:

 اًمتٙمٌػم، ريمٜمٞم٦م أو اًمتٙمٌػم ذـمٞم٦م إُم٤م قمغم يدل احلدي٨م هذا أن شمٕمٚمؿ أنؽ اًمٕمٚمؿ مت٤مم

 يم٤مًمريمـ اًمنمط ٕن ضمقهري٤ًم: ًمٞمس اخلالف وهذا اًمٕمٚممء، سملم ظمالف ُمقوع وهذا

 ٟمتٞمجت٦م ريمٜم٤مً  أو ذـم٤مً  اإلطمرام شمٙمٌػمة وم٤مقمت٤ٌمر شمّمح، ومل اًمّمالة اظمتٚم٧م اظمتؾ إذا

  صحٞمح؟ صالة، ًمف ومٚمٞمس ُُمَٙمؼّماً  اًمّمالة ذم يدظمؾ مل ومٛمـ واطمدة،

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمريمٕم٤مت،.. اًمًجقد.. اًمريمقع.. اًم٘مٞم٤مم اإلطمرام شمٙمٌػمة قمغم ىمس ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 اًمٗمرق ومم صحٞمح٤مً  ُم٤م طم٤مدصم٦م ذم اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمٜم٤مً  اقمتؼم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع وم٢مذا
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 .إـمالىم٤مً  ومرق هٜم٤مك ًمٞمس واًمراسمع؟ واًمث٤مًم٨م واًمث٤مين اًمريمـ هذا سملم طمٞمٜمذاك

 رسم٤مقمٞم٦م صالةش: قمالوي٦م ٟميهب٤م: »-ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمم- دقمٜم٤م: هذا قمغم 

 اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مم طمٞمٜمم ـمٝم٤مرة، همػم قمغم وهق ريمٕم٤مت، صمالث صغم ريمٕم٤مت، أرسمع

 طمٞم٨م يٕمقد صمؿ ويتقو٠م يذه٥م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م يٗمٕمؾ؟ وممذا شَمَذيّمر،

 يم٤من إَُول اًمثالث اًمريمٕم٤مت ٕن ح٤مذا؟ اًمراسمٕم٦م، سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: أي اًمّمالة ومُٞمتِؿ شمذيمر

 ذم شمذيمر ..اًمراسمٕم٦م ذم شمذيمر :وم٢مذاً  ،اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م سمخالف سم٤مًمٜمًٞم٤من ومٞمٝم٤م ُمٕمذوراً 

 ش.سمرسمر هٌز» :اًمؽميمل ذاك ُم٤م ُمثؾ يمٚمف إومم، ذم ..اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ..اًمث٤مًمث٦م

 (22: 02: 30/ 823/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ولؽ ربـا: وققلف والسجقد الركقع دم اجلفر لإلمام جيقز هؾ

 هبا؟ جيفر هؾ احلؿد

 احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وىمقًمف واًمًجقد اًمريمقع ذم اجلٝمر ًمإلُم٤مم جيقز هؾ: ُمداظمٚم٦م

 هب٤م؟ جيٝمر هؾ

 .ومٌغم يمتٕمٚمٞمؿ أُم٤م ومال، يمًٜم٦م أُم٤م: اًمِمٞمخ

 إطمقال؟ مجٞمع ذم: ُمداظمٚم٦م

 سم٤مب ُمـ سمف اجلٝمر جيقز اًمن ومٞمف إصؾ رء يمؾ إطمقال، مجٞمع ذم: اًمِمٞمخ

 .اًمًٜمـ سمٌٕمض وشمذيمػمهؿ اًمٜم٤مس شمٕمٚمٞمؿ

 (22:49:39( /03) ضمدة ومت٤موى) 
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 الصالة بعد حؼفا دم آكناف هؾ بالـساء ادرأة صؾت إذا

 كالرجال؟

 يٗمٕمؾ يمم اعمّمٚمٞم٤مت ادم٤مه ذم صالَت٤م ُمـ اعمرأة اٟمٍماف طمٙمؿ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م

 اًمٞم٤ًمر؟ أم اًمٞمٛملم إمم آٟمٍماف ذم إرضمح وأهيم ،ط اًمرؾمقل

 ومٝمٛمتٝم٤م؟ ُم٤م إومم اًمٕم٤ٌمرة هل ُم٤م: اًمِمٞمخ

ة، اٟمٍماف طمٙمؿ ُم٤م: ُمداظمٚم٦م  دم٤مه صالَت٤م ُمـ اًمتًٚمٞمؿ، سمٕمد: يٕمٜمل اعمرأ

 .إُم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م إذا: يٕمٜمل سم٤مًمقضمف، شمًت٘مٌٚمٝمـ أن ،ط اًمرؾمقل يٗمٕمؾ يمم اعمّمٚمٞم٤مت

 قمٛمقم ذم هق يمم احلٙمؿ أن ؿمؽ ٓ اًمذيمقر، ٟمٗمس اإلُم٤مُم٦م؟ شم٘مّمد أن: اًمِمٞمخ

 وم٢من سم٤مًمٜم٤ًمء إُم٤مُم٦م اعمرأة صٚم٧م وم٢مذاش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء إٟمم: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 .ومٕمٚمف ط اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم ذًمؽ يمؾ ي٤ًمًرا أو يٛمٞمٜم٤ًم اٟمٍموم٧م ؿم٤مءت

 اًمٞم٤ًمر؟ إمم أم اًمٞمٛملم إمم آٟمٍماف ذم إرضمح وم٠مهيم: وىمقًمف: ُمداظمٚم٦م

 اًم٤ٌمب أن ُمثاًل  ومروٜم٤م ًمق ُم٘مّمقد، رء هٜم٤مك ًمٞمس اعم٘مّمد، طم٥ًم قمغم: اًمِمٞمخ

 قمغم اًم٤ٌمب أو يٛمٞمٜمٝم٤م، قمـ ومتٜمٍمف اًم٤ٌمب هذا ُمـ خترج أن شمريد وهل اًمٞمٛملم قمغم

 .وؾمٝمٚم٦م ؾمٛمح٦م اعم٠ًمخ٦م آظمره، إمم وشمدور شمٚمػ شمتٙمٚمػ ومال اًمٞم٤ًمر

 (22:42:34/ب09: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 مـ بالسالم جيفر هؾ بؿؼقؿني يصيل الذي ادسافر اإلمام

 ٓ أكف يؼال وهؾ الصالة؟ يتؿقا أن ادلمقمني تـبقف قبؾ الصالة

 مبارشة؟ يـبففؿ بؾ أصالً  يسؾؿ

 ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ سم٤مًمًالم جيٝمر هؾ سمٛم٘مٞمٛملم يّمكم اًمذي اعم٤ًمومر اإلُم٤مم] اًم٤ًمئؾ:

 [ُم٤ٌمذة؟ يٜمٌٝمٝمؿ سمؾ أصالً  يًٚمؿ ٓ أنف ي٘م٤مل وهؾ اًمّمالة؟ يتٛمقا  أن اح٠مُمقُملم شمٜمٌٞمف

 سمـ قمٛمر أو  ط اًمٜمٌل أن اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وذم اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ ٟمحـ اًمِمٞمخ:

 صالشمٙمؿ أمتقا : هلؿ ىم٤مل ىمٍماً  هبؿ وصغم ُمٙم٦م أهؾ أم ح٤م أنف قمٜمف أظمذ اًمذي اخلٓم٤مب

 اًمًالم: »ىم٤مل أنف ذيمر اًمراوي أن اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه ذم ٟمجد ٓ ؾمٗمر، ىمقم وم٢مٟم٤م

 اإلُم٤مم أن[ هق اًمّمقاب] طمٞمٜمئذٍ ش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ أمتقا  اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

 اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م ٟمص[ ذم يمم] اًمّمالة ُمـ خيرج وسمذًمؽ ٟمٗمًف يًٛمع ؾمالُم٤مً  يًٚمؿ

 أمتقا : »ىم٤مل أنف ط اًمٜمٌل قمـ وروي اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر قمـ صم٧ٌم سمم صقشمف ويرومع

 أن اًمٜم٤مس ٕوئلؽ شمٜمٌٞمف سم٤مخلٗمض اًمًالم سمٕمد اًمٕم٤ٌمرة ومٝمذهش ؾمٗمر ىمقم وم٢مٟم٤م صالشمٙمؿ

 أن٤م اًمذي هذا ُم٘مٞمٛمقن، ٕهنؿ ُمٕمف: سم٤مًمتًٚمٞمؿ اًمّمالة ُمـ وخيرضمقا  اإلُم٤مم يِم٤مريمقا  ٓ

 أن أقمت٘مد ُم٤م ومٝمذا قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم ُمٙم٤من ذًمؽ ويٕمد صالشمٙمؿ أمتقا : ي٘مقل أن أُم٤م أراه

 اًمًالم يٙمقن أن سملم ًمٙمـ اًمًالم ُمـ سمد ٓ اًمٗم٤مطمش، اخلٓم٠م هذا ُمثؾ ذم ي٘مع أطمداً 

 اعم٘م٤مم، هذا ُمثؾ ذم أرى يمم هاً  يٙمقن أن وسملم ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم إصؾ هق يمم ضمٝمراً 

 إُمر؟ ًمؽ ووح ًمٕمٚمف

 (22:04:22/أ13: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 يؼن وٓ يتؿ أن بؿؼقؿ اقتدى إذا ادسافر دم السـة

 وإذا أرسمٕم٤م، صٚمٞمٜم٤م ُمٕمٙمؿ يمٜم٤م إذا إٟم٤م: وم٘مٚم٧م سمٛمٙم٦م، قم٤ٌمس اسمـ ُمع يمٜم٤م: ىم٤مل ُمقؾمك قمـ

 ش.ط اًم٘م٤مؾمؿ أيب ؾمٜم٦م شمٚمؽ: »ىم٤مل ريمٕمتلم؟ صٚمٞمٜم٤م رطم٤مًمٜم٤م إمم رضمٕمٜم٤م
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 .اعم٘مٞمؿ وراء اعم٤ًمومر إمت٤مم: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف

 أنف سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر ذم اًمًٜم٦م أن قمغم سُي٦م دًٓم٦م احلدي٨م وذم: ىم٤مل صمؿ

 ذم اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم طمٙمك سمؾ وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُمذه٥م وهق ي٘مٍم، وٓ يتؿ

 ذم قمٜمف طمجر اسمـ احل٤مومظ وٟم٘مٚمف ذًمؽ، قمغم اًمٕمٚممء قم٤مُم٦م إمج٤معش 179/  1ش »إم»

 ذم ُم٤مًمؽ ومروى اًمًٚمػ، قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم وأىمره،ش 367/  0ش »اًمٗمتح»

 إٓ اًمّمالة، ي٘مٍم ًمٞم٤مل قمنم سمٛمٙم٦م أىم٤مم قمٛمر اسمـ أن: ٟم٤مومع قمـش 163/  1ش »اعمقـم٠م»

 .سمّمالشمف ومٞمّمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مم ُمع يّمٚمٞمٝم٤م أن

 وم٢مذا أرسمٕم٤م، سمٛمٜمك اإلُم٤مم وراء يّمكم يم٤من قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: قمٜمف رواي٦م وذم

 أظمرى ـمريؼ ُمـش 973ش »صحٞمحف» ذم ظمزيٛم٦م اسمـ ورواه. ريمٕمتلم صغم ًمٜمٗمًف صغم

 ُم٤مًمؽ، ـمريؼ ُمـش 033/  1ش »اعمٕم٤مين ذح» ذم اًمٓمح٤موي وأظمرضمف. قمٛمر اسمـ قمـ

 يم٤من إذا ٟم٠مظمذ وهبذا: »وىم٤ملش 108 - 107 صش »ُمقـمئف» ذم حمٛمد اإلُم٤مم ىمٌٚمف وُمـ

 اإلُم٤مم يم٤من إذا: »وىمقًمفش. اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمقل وهق ُم٤ًمومر، واًمرضمؾ ُم٘مٞمم اإلُم٤مم

 ُم٤ًمومر يم٤من إذا اإلُم٤مم أن -! قمٜمدهؿ ُمٕمتؼمة اعمِم٤ميخ وُمٗم٤مهٞمؿ - ُمٗمٝمقُمف...ش ُم٘مٞمم

 وهذا يتؿ، وٓ ي٘مٍم ظمٚمٗمف اعم٘متدي اعم٤ًمومر أن ،- اًمِم٤مومٕمٞم٦م سمٕمض يٗمٕمؾ يمم - وم٠متؿ

 ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م، ُمـ همػمه ذًمؽ قمغم وشمٌٕمف قمٜمٝمم، اهلل ريض قمٛمر اسمـ ومٕمٚمف ُم٤م ظمالف

ًمف هم٤مًم٥م احلٜمٗمٞم٦م يتٌٜمك اًمذي - ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد  قمغم يٜمٙمر يم٤من يمقٟمف ُمع وم٢مٟمف - أىمقا

 ،شاًمّمحٞمحلم» ذم يمم قمٚمٞمف ذًمؽ ويٕمٞم٥م ُمٜمك، ذم اًمّمالة إمت٤مُمف قمٜمف اهلل ريض قمثمن

ش 133/  4ش »اًمٌٞمٝم٘مل» وش 1962ش »داود أيب ؾمٜمـ» ذم يمم أرسمٕم٤م صغم ذًمؽ ُمع وم٢مٟمف

 قم٧ٌم: ًمف وم٘مٞمؾ: ىم٤مل أرسمٕم٤م، صغم اهلل قمٌد أن أؿمٞم٤مظمف قمـ ىمرة سمـ ُمٕم٤موي٦م ـمريؼ ُمـ

 أرسمٕم٤م صاله٤م أنف ُيتٛمؾ وهذا. ذ اخلالف: ىم٤مل! أرسمٕم٤م؟ صٚمٞم٧م صمؿ قمثمن قمغم

 ومدًٓمتٝم٤م ذًمؽ، ذم سُي٦م اًمٌٞمٝم٘مل ورواي٦م قمثمن، ظمٚمػ صاله٤م أنف وُيتٛمؾ وطمده،

 روى وم٘مد اًمٗم٤مرد، ؾمٚممن وُمٜمٝمؿ. اًمٕمٚممء قمغم خيٗمك ٓ يمم أوًمقي٦م، دًٓم٦م اعمراد قمغم

 ذم ط اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ رضمال قمنم صمالصم٦م ذم ؾمٚممن ظمرج: »ىم٤مل اًمٙمٜمدي يٕمغم أبق

ة،  ُم٤م: وم٘م٤مل! اهلل قمٌد أب٤م ي٤م شم٘مدم: وم٘م٤مًمقا  اًمّمالة، وم٠مىمٞمٛم٧م أؾمٜمٝمؿ، ؾمٚممن ويم٤من همزا
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 سمٕمض ومت٘مدم سمٕمْمٙمؿ، ومٚمٞمت٘مدم ،ط اًمٜمٌل وُمٜمٙمؿ اًمٕمرب، أنتؿ أت٘مدم، سم٤مًمذي أن٤م

 إٟمم  وًمٚمٛمرسمٕم٦م، ًمٜم٤م ُم٤م: ؾمٚممن ىم٤مل اًمّمالة، ىم٣م ومٚمم ريمٕم٤مت، أرسمع ومّمغم اًم٘مقم،

ش 338/  0» ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـش 3084» اًمرزاق قمٌد أظمرضمفش. اعمرسمٕم٦م ٟمّمػ يٙمٗمٞمٜم٤م

 إؾمح٤مق أيب قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف أن وًمقٓ صم٘م٤مت، رضم٤مًمف سم٢مؾمٜم٤مدش 030/  1» واًمٓمح٤موي

 ذم قمٜمف اًمٖممري اهلل قمٌد اًمِمٞمخ ومًٙمقت إؾمٜم٤مده، ًمّمحح٧م واظمتالـمف اًمًٌٞمٕمل

 ذم ؾمٚممن إمم سمٜمًٌتف ضمزم وىمد ٓؾمٞمم سمجٞمد، ًمٞمسش 42 صش »اًم٘مقيؿ اًمرأي» رؾم٤مًمتف

 طمزم اسمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ؿمذ وًم٘مد هذاش 30 صش »اًم٤ًمومر اًمّمٌح» إظمرى رؾم٤مًمتف

 واطمت٩م اعم٘مٞمؿ، وراء اعم٤ًمومر ىمٍم وضمقب إمم ذه٥م وم٘مد همػمه٤م، يمثػم ذم يمٕم٤مدشمف

 يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم ضم٤مء يمم ريمٕمت٤من، اعم٤ًمومر صالة سم٠من اًم٘م٤موٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م سم٤مٕدًم٦م

 طمدي٨م ٕن ومٞمف، ٟمحـ ومٞمم يٗمٞمد ٓ ذًمؽ أن اًمٕمٚمؿ أهؾ قمغم سمخ٤مف وًمٞمس. صحٞمح٦م

 اعمٗمٝمقم، سمدًٓم٦م سمٕمْمٝم٤م رواي٤مشمف، سمٛمختٚمػ اًمٕم٤مُم٦م، إطم٤مدي٨م شمٚمؽ خيّمص اًمؽممج٦م

 اًمٕم٤مم شم٘مديؿ أو سم٤مًمٕم٤مم، اخل٤مص اًمدًمٞمؾ ضب جيقز وٓ. اعمٜمٓمقق سمدًٓم٦م وسمٕمْمٝم٤م

 وًمٞمس. اعمتٛمذه٦ٌم ًمٌٕمض ظمالوم٤م اًمًٜم٦م، ذم أو اًمٙمت٤مب ذم يم٤مٟم٤م ؾمقاء اخل٤مص، قمغم

 هذا يًتحي مل أنف اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م وم٤مًمذي اهلل، رمحف طمزم اسمـ ُمذه٥م ُمـ ذًمؽ

 قمغم اًمداًم٦م اًمرواي٤مت قمغم يٓمٚمع مل إىمؾ قمغم أو اعم٠ًمخ٦م، هذه قمغم شمٙمٚمؿ طملم احلدي٨م

 ومٛمـ ُمًٚمؿ رواي٦م وأُم٤م شمٕم٤ممم، اهلل ؿم٤مء إن خي٤مًمٗمٝم٤م مل وإٓ اعمٜمٓمقق، سمدًٓم٦م ظمالومف

 وًمٞمس اعمٗمٝمقم، سمٓمريؼ ًمدًٓمتٝم٤م طمج٦م يره٤م مل وًمٙمٜمف قمٚمٞمٝم٤م اـمٚمع ىمد يٙمقن أن اعمٛمٙمـ

 قمٚمؿ ذم ُمٌلم هق يمم اًمّمقاب هق وُمذهٌٝمؿ ًمٚمجٛمٝمقر، ظمالوم٤م قمٜمده طمج٦م هق

سمف ُمع يذيمره٤م أن قمٚمٞمف ومٙم٤من قمٚمٞمٝم٤م اـمٚمع ىمد يم٤من وم٢من إصقل،  ًمٞمٙمقن قمٜمٝم٤م، ضمقا

ئٌف ُمـ وإن. إُمر ُمـ سمٞمٜم٦م قمغم اًم٘م٤مرئ  قمٌد قمـ ٟم٘مٚمف سمم إًمٞمف ذه٥م ح٤م اؾمتِمٝمد أنف همرا

: ىم٤مل قم٤مصؿ أيب سمـ داود ـمريؼ ُمـ -ش 719/  0ش »ُمّمٜمٗمف» ذم وهق - اًمرزاق

 وٟمحـ شمرى يمٞمػ: ىمٚم٧م. ريمٕمت٤من: وم٘م٤مل اًمًٗمر؟ ذم اًمّمالة قمـ قمٛمر اسمـ ؾم٠مخ٧م»

 وم٢مٟمف: ىم٤مل. ٟمٕمؿ: ىمٚم٧م سمف؟ وآُمٜم٧م ط اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م وُيؽ: ىم٤مل سمٛمٜمك؟ هد

 وىم٤مل صحٞمح، وؾمٜمده: ىمٚم٧مش. دع أو ؿمئ٧م إن ريمٕمتلم ومّمؾ. ريمٕمتلم يّمكم يم٤من

ش. وم٘مط ريمٕمتلم اعم٘مٞمؿ ظمٚمػ يّمكم أن اعم٤ًمومر قمٛمر اسمـ سم٠مُمر ضمكم سمٞم٤من وهذا: »قم٘مٌف
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 اًمٚمٌٞم٥م، اإلُم٤مم هذا ُمثؾ ُمـ همري٥م، اًمٗمٝمؿ ذم واوٓمراب قمجٞم٥م، ومٝمؿ وهذا: ىمٚم٧م

 أم ُم٤ًمومرا  يم٤من ؾمقاء ُمٓمٚم٘م٤م، ًمإلُم٤مم ذيمر اًمرواي٦م هذه ذم ًمٞمس أنف ُمٕمل شمرى وم٢مٟمؽ

 اًمًٗمر ذم اًمّمالة أن قمٛمر اسمـ ُمـ ؾمٛمع أن سمٕمد قم٤مصؿ أيب اسمـ أن ومٞمف ُم٤م وهم٤مي٦م. ُم٘مٞمم

 هؾ: ُمٜمك ذم - احلج٤مج يٕمٜمل - وهؿ اًمّمالة قمـ ُمٜمف يًتقوح أن أراد ريمٕمت٤من،

 يمؾ هذا. ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م يّمكم يم٤من ط اًمٜمٌل وأن سم٤مإلجي٤مب، وم٠مضم٤مسمف أجْم٤م؟ ي٘مٍمون

 اًمرزاق قمٌد وم٠مورده٤م ظمرضمٝم٤م، ُمـ ومٝمٛمف اًمذي وهق اًمرواي٦م، هذه ُمـ ومٝمٛمف يٛمٙمـ ُم٤م

 أيب اسمـ أورده ويمذًمؽ اًم٘مٍم، ذم وآصم٤مر أطم٤مدي٨م مجٚم٦م ذمش اًمًٗمر ذم اًمّمالة سم٤مب» ذم

 أيب سمـ وداودش. 371/  0ش »ُمّمٜمٗمف» ُمـش اًمّمالة ي٘مٍم يم٤من ُمـ» سم٤مب ذم ؿمٞم٦ٌم

 ُمٙمٞم٤م، يمقٟمف ضمٝم٦م ُمـ ؿمٌٝم٦م ًمف قمرو٧م أنف اعمحتٛمؾ ومٛمـ ُمٙمل، ـم٤مئٗمل هذا قم٤مصؿ

 ط اًمٜمٌل أن يٕمٜمل ويم٠منف شم٘مدم، سمم قمٛمر اسمـ وم٠مضم٤مسمف ىمّمػمة، ُمٜمك وسملم سمٞمٜمٝم٤م واعم٤ًموم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل. احلج٤مج اعمٙمٞملم ُمـ ُمٕمف يم٤من وُمـ هق ُمٜمك ذم ىمٍم

 قمـ اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمد ذيمره ؾمٌؼ ُم٤م اًمٗمٝمؿ ذًمؽ ذم طمزم اسمـ ظمٓم٠م ي١ميمد مم٤م وإن

 صغم اإلُم٤مم وراء صغم وإذا ىمٍم، ًمٜمٗمًف وُمٜمك ُمٙم٦م ذم صغم إذا يم٤من أنف قمٛمر اسمـ

 ارشمْم٤مه اًمذي هبذا ٕومت٤مه اعم٘مٞمؿ، وراء اعم٤ًمومر صالة قمـ داود ؾم١مال يم٤من ومٚمق. أرسمٕم٤م

ه خت٤مًمػ أن يٕم٘مؾ ٓ أنف ضورة احل٤مًم٦م، هذه ذم اإلمت٤مم ُمـ ًمٜمٗمًف  وي١ميد ىمقًمف، ومتقا

ش 3481/  730/  0» اًمرزاق قمٌد ومروى همػمه، سمذًمؽ أومتك أنف قمٜمف صح ىمد أنف هذا

 اعم٘مٞمٛملم صالة ُمـ ريمٕم٦م أدريم٧م: قمٛمر ٓسمـ ىمٚم٧م: ىم٤مل ُمٚمز أيب قمـ صحٞمح سمًٜمد

ش. اعم٘مٞمٛملم صالة ذم يدظمؾ اعم٤ًمومر سم٤مب» ذم أورده. سمّمالَتؿ صؾ: ىم٤مل ُم٤ًمومر؟ وأن٤م

 ذم وم٘م٤مل ومّمؾ، سمٕمْمٝمؿ أن إٓ سمٛمٕمٜم٤مه، اًمت٤مسمٕملم سمٕمض قمـ أظمرى آصم٤مرا ومٞمف وذيمر

 أدريمٝمؿ وإن صمالصم٤م، إًمٞمٝم٤م يزيد: اًمٔمٝمر ذم اعم٘مٞمٛملم صالة ُمـ ريمٕم٦م يدرك اعم٤ًمومر

 يمم طم٤مل يمؾ قمغم ريمٕمتلم قمغم آىمتّم٤مر ُمٜمٝمؿ أطمد قمـ يرو ومل. ريمٕمتلم صغم ضمٚمقؾم٤م

 قمٌد قمـ ُم٘مًؿ سمـ اعمٖمػمة قمـ ؿمٕم٦ٌم ـمريؼ ُمـ ذيمره ُم٤م وأُم٤م! طمزم اسمـ ىمقل هق

 ُم٤ًمومر وهق ريمٕم٦م اعم٘مٞمؿ صالة ُمـ أدرك إذا أيب يم٤من: »ىم٤مل طمذمل سمـ متٞمؿ سمـ اًمرمحـ

 ُمـ طمذمل سمـ متٞمؿ: »طمزم اسمـ وىم٤مل ،شاضمتزأمه٤م ريمٕمتلم أدرك وإذا أظمرى، إًمٞمٝم٤م صغم
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 يمؾ قمـ ؿمذوذه ُمع وًمٙمٜمف ٟمٕمؿ،: ىمٚم٧مش. قمٜمف اهلل ريض ُمًٕمقد اسمـ أصح٤مب يم٤ٌمر

 ًمٞمس اًمرمحـ قمٌد اسمٜمف وم٢من سمٕمْمٝم٤م، وذيمرٟم٤م اًم٤ٌمب ذم إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اًمرواي٤مت

 طم٤مشمؿ أيب واسمـش 067/  1/  4ش »اًمت٤مريخ» ذم اًمٌخ٤مري أورده وم٘مد سم٤مًمرواي٦م، ُمِمٝمقرا

 قمٜمف روى أنف طم٤مشمؿ أيب اسمـ وذيمر شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمرا  وملش 018/  0/  0»

. اعمٖمػمة سمرواي٦مش  68/  7ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وذيمره أجْم٤م، اهلٛمداين إؾمح٤مق أبق

 سمـ ُمٓمر ـمريؼ ُمـ أجْم٤م وذيمرش. يدًمس يم٤منش: »اًمت٘مري٥م» ذم احل٤مومظ ومٞمف ىم٤مل وهذا

ش. هبم اقمتد ريمٕمتلم اعم٘مٞمؿ صالة ُمـ وم٠مدرك ُم٤ًمومرا  يم٤من إذا: »ىم٤مل اًمِمٕمٌل قمـ ومٞمؾ

 ُمـ أدرك ُم٤ًمومر قمـ وؾم٠مختف ـم٤مووؾم٤م ؾمٛمٕم٧م: ىم٤مل ؿمٕم٦ٌم وقمـ. يٕمرف ٓ هذا وُمٓمر

 ؿمٕم٦ٌم إمم إؾمٜم٤مده ؾمٚمؿ إن صحٞمح وهذا: ىمٚم٧مش. دمزي٤مٟمف: »ىم٤مل ريمٕمتلم؟ اعم٘مٞمؿ صالة

 قمـ وأُمث٤مًمف هذا صح إن أنف اًم٘مقل ومجٚم٦م. ومٞمف ًمٜمٜمٔمر يً٘مف مل طمزم اسمـ وم٢من قمٚم٦م، ُمـ

 اسمـ وأثر اًمؽممج٦م حلدي٨م عمٓم٤مسم٘متٝم٤م أومم هلؿ اعمخ٤مًمٗم٦م سم٤مٔصم٤مر وم٤مٕظمذ وهمػمه، ـم٤مووس

 .أقمٚمؿ واهلل. وهمػمه قمٛمر

 (.490-486/ 6/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 العربقة كطؼ ُُيسـ ٓ الذي اإلمام خؾػ الصالة حؽؿ

 اًمٗم٤محت٦م ىمراءة جيٞمد ٓ اًم٤ٌميمًت٤من ُمـ إُم٤مم ظمٚمػ اًمٞمقم اًمٕمِم٤مء صٚمٞم٧م: ُمداظمٚم٦م

 ذًمؽ قمغم وىمس رهٞمؿ،: ي٘مقل اًمرطمٞمؿ ويمذًمؽ اًمرمحـ، سمدل اًمرمهـ: ي٘مقل ومٛمثالً 

 مل إن دم٤مهف قمكم جي٥م وُم٤مذا صحٞمح٦م، ظمٚمٗمف اًمذيـ وصالة صالشمف هؾ أي٤مت، سم٤مىمل

 ظمٚمٗمف؟ صاليت شمّمح

 ُمـ إئٛم٦م سمٕمض طمتك اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ُمٚمحقفم٦م اعم٠ًمخ٦م هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمخ:

م اًمٕمرب  عمـ جيقز ومال أقمجٛمٞم٤مً  أو قمرسمٞم٤مً  يم٤من ومًقاء اًم٘مرآن، ىمراءة ُيًٜمقن ٓ يم٤مًمٕمقا

 هبؿ يّمكم وأن اًمٜم٤مس يت٘مدم أن يٜمٌٖمل يمم اًم٘مرآن شمالوة ُيًـ ٓ أنف ٟمٗمًف ُمـ يٕمرف

 إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وىمد هق، صالشمف يٗمًد ىمد ُم٤م ُمًئقًمٞم٦م يتحٛمؾ ٕنف إُم٤مُم٤ًم:

 وم٤مإلُم٤ممش ُم١ممتـ واعم١مذن و٤مُمـ، اإلُم٤مم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف اًمّمحٞمح٦م
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 سمؾ صالشمف قمـ وم٘مط ًمٞمس ُمًئقًٓ  يم٤من قمٚمٞمٝمؿ أومًده٤م وم٢مذا اعم٘متدي، ًمّمح٦م و٤مُمـ

 .قمٚمٞمٝمؿ أومًده٤م اًمتل سمف اعم٘متديـ صالة قمـ

سم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ُم٤م صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى وىمد  هذه ُمثؾ قمـ ضمقا

 وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »إئٛم٦م طمؼ ذم ط ىمقًمف وهق أٓ اًم١ًمال

 صحٞمح٦م ومٝمل صحٞمح٦م صالشمف يم٤مٟم٧م إذا اإلُم٤مم: وم٢مذاً ش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن

 صحٞمح٦م ًمٞم٧ًم صالشمف يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ظمٚمٗمف، ًمٚمٛم٘متديـ سم٤مًمٜم٦ًٌم وصحٞمح٦م إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم

 احلدي٨م ذم ذيمرٟم٤م يمم إضمر ذم ٟم٤مىمّم٦م شمٙمقن أن وإُم٤م ضمذري٤ًم، سم٤مـمٚم٦م شمٙمقن أن إُم٤م

 احلدي٨م، آظمر إممش قمنمه٤م إٓ ُمٜمٝم٤م ًمف يٙمت٥م وُم٤م اًمّمالة ًمٞمّمكم اًمرضمؾ إن: »اًم٤ًمسمؼ

 ًمٚمٛم٘متدي سم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م ًمإلُم٤مم، سم٤مًمٜم٦ًٌم يمذًمؽ ومٝمل ٟم٤مىمّم٦م أو سم٤مـمٚم٦م صالشمف يم٤مٟم٧م وم٢مذا

 .ضمزئٞم٤مً َ إظمالًٓ  وإُم٤م يمٚمٞم٤ًم، إظمالًٓ  إُم٤م هب٤م أظمؾ اإلُم٤مم يم٤من وًمق صحٞمح٦م ومٝمل

 إذا: ي٘مقًمقن اًمٗم٘مٝم٤مء ٕن اًمّمحٞمح، هق وهذا اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمٝم٤م اظمتٚمػ ُم٠ًمخ٦م شم٠ميت هٜم٤م وُمـ

 :ُمذه٤ٌمن اإلُم٤مم؟ سمرأي أم اعم٘متدي سمرأي اًمٕمؼمة هؾ ُم٤م سم٢مُم٤مم اعم٘متدي اىمتدى

 .اعم٘متدي سمرأي اًمٕمؼمة أن وهمػمهؿ واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 ومٝمل اإلُم٤مم صالة صح٧م وم٢مذا اإلُم٤مم، سمرأي اًمٕمؼمة أن وهمػمهؿ اح٤مًمٙمٞم٦م ورأي

 يّمكم واًمذي دم، ُمٜمف ظمرج وىمد سم٤مًمٜم٤مس يّمكم إُم٤مم: ُمث٤مًمف ،..اعم٘متدي صالة شمّمحح

 ُمٜمف ظمرج اإلُم٤مم وهذا اًمقوقء، يٜم٘مض اًمدم ظمروج أن ويرى اعمذه٥م، طمٜمٗمل ظمٚمٗمف

 صحٞمح٦م، عمذهٌف سم٤مًمٜم٦ًٌم اإلُم٤مم هذا ومّمالة إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس وصغم اًمقوقء قم٤مد وُم٤م دم

 اًمّمالة هذه قمغم احلٙمؿ.. اًمرأي ومٝمذا سم٤مـمٚم٦م، صالشمف سمف اعم٘متدي ًمٚمحٜمٗمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ

 احلدي٨م ذم ؾمٛمٕمتٛمقه اجلقاب اعم٘متدي؟ ُمذه٥م قمغم أو اإلُم٤مم ُمذه٥م قمغم

 ًمذًمؽش وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ يّمٚمقن: »اًمّمحٞمح

 :ُمالطمٔمتٝمم ُمـ سمد ٓ أُمران ومٝمٜم٤م

 ومال ظمٚمٗمف، يّمكم اًمذي اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر ُيًـ أن اعمّمكم قمغم أن: إول إُمر

 اًمٕملم ي٘مٚم٥م أو ُمٕمجٛم٦م، ظم٤مء إمم اعمٝمٛمٚم٦م احل٤مء ي٘مٚم٥م اًمذي إقمجٛمل هذا ُمثؾ يّمكم
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 وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم هذا ُمثؾ إٓ ًمف يتٞمن مل وم٢مذا ضمدًا، يمثػم وهٙمذا إجـ إًمػ إمم

 سمرأي إذاً  وم٤مًمٕمؼمة صالشمف، يٌٓمؾ ُم٤م ُمٜمف وىمٕم٧م إن اًمّمالة سمٓمالن ُم١ًموًمٞم٦م يتحٛمؾ

 .اعم٘متدي سمرأي وًمٞمس اإلُم٤مم

 (22:04:17/ب04: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 اجلامعة لـػس اإلمام تغقر حؽؿ

 يٌدل اًمٜم٤مس ه١مٓء أُمػم ومٞم٘مقل يقُملم عمدة رطمٚم٦م ذم اًمٜم٤مس سمٕمض يٙمقن ُمداظمٚم٦م:

 ذم وي١مُمٝمؿ رضمؾ اًمٔمٝمر اًمٜم٤مس ه١مٓء ي١مم ومٛمثالً  ؿمتك ًمٗمقائد وذًمؽ إئٛم٦م: ذم

 ي١مم: »ط اهلل رؾمقل أُمر ُمع يتٜم٤مرم هذا ومٝمؾ اًمّمٚمقات، سم٘مٞم٦م وهٙمذا همػمه، اًمٕمٍم

 .احلدي٨مش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم

 ي٠ميت أن ٕطمد جيقز ومال وًمذًمؽ اعمذيمقر: احلدي٨م خي٤مًمػ هذا أن ؿمؽ ٓ اًمِمٞمخ:

 .ط اًمٜمٌل ؾمٜم٦م ظمالف قمغم اًمتمريـ هبذه

 شمرسمٞم٦م اًمٜم٤مس ٟمريب أن أردٟم٤م إذا أنٜم٤م: وهق ه٤مم سمٌمء يذيمرٟم٤م هذا أن واحل٘مٞم٘م٦م

 هذا ُمٕمٚمقُم٤مً  يم٤من وم٢مذا اًمًٜم٦م، ظمالف قمغم اًمؽمسمٞم٦م هذه شمٙمقن أن جيقز ومال إؾمالُمٞم٦م

 اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »اًم١ًمال ذم ُمٜمف إول اًمٓمرف ذيمر اًمذي احلدي٨م

 ؾمٜم٤ًم، وم٠ميمٛمٚمٝمؿ ؾمقاء اًمًٜم٦م ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من

 ىمٕمده٤م اًمتل اًم٘م٤مقمدة هق هذا يم٤من إذاش هجرة وم٠مىمدُمٝمؿ ؾمقاء اًمًـ ذم يم٤مٟمقا  وإن

 ٟمتخذ أن جيقز ومٙمٞمػ سم٤مإلُم٤مُم٦م إطمؼ هق ومٞمٛمـ ط اهلل رؾمقل وأصٚمٝم٤م وأؾمًٝم٤م

.. واًمتٛمريـ اًمتٕمٚمٞمؿ سم٤مب ُمـ: ىمٞمؾ اًم٘م٤مقمدة، هذه ظمالف واًمتٕمٚمٞمؿ اًمؽمسمٞم٦م وؾم٤مئؾ ُمـ

 ىم٤مل يمم إٓ اًم٘مقم ي١مم ومال اًمًٜم٦م، خم٤مًمٗم٦م طم٤ًمب قمغم يٙمقن أٓ جي٥م واًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٕمٚمٞمؿ

 اعم٤ٌمذ سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اًمتٕمقيض ومٞمٛمٙمـش اهلل ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ذم أو اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ أٓ ومٕمٚمٞمف خمتٚمٗم٦م، ٟمقسم٤مت قمغم ي٘مدُمٝمؿ اًمذيـ هل١مٓء

.. اًمٙمٗم٤مر قمٜمد اًمِم٠من هق يمم اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م ٕن واًمتٕمٚمٞمؿ: اًمؽمسمٞم٦م سم٤مؾمؿ همػمه٤م
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 اهلل: أطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م خي٤مًمٗمقن ُم٤م اًمقؾم٤مئؾ ُمـ ومٞمتخذون اًمٙمٗم٤مر قمٜمد اًمقؾمٞمٚم٦م شمؼمر اًمٖم٤مي٦م

 اًم٘م٤مقمدة أن سم٤مًمٜم٤م ذم دائمً  يٙمقن وأن هبؿ ٟمتِمٌف أن يٜمٌٖمل ُم٤م ومٜمحـ يمٗم٤مر، ٕهنؿ

 هق آٟمٗم٤مً  قمرو٧م اًمتل اًمّمقرة هذه ُمثؾ ذم اًمٖم٤مي٦م اًمقؾمٞمٚم٦م، شمؼمر ٓ اًمٖم٤مي٦م: اًمّمحٞمح٦م

 :ىمٞمؾ يمم إُمر ًمٙمـ هبؿ، واًمّمالة اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م قمغم وشمِمجٞمٕمٝمؿ إئٛم٦م ه١مٓء متريـ

ـ  ل ـا ســـعد وســـعد مشــ   ورد ــ

 

ــل  ــورد اإلب ــعد ت ـا س ــذا  ـ ـا  ا  مـ

 .ط اهلل رؾمقل ًمًٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م ُمـ أؾم٤مس قمغم واًمتٛمريـ اًمتٕمٚمٞمؿ يٙمقن هٙمذا ُم٤م 

 (22:13:79/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بادرأة الرجؾ إمامة كقػقة

 سم٤معمرأة؟ اًمرضمؾ إُم٤مُم٦م شمٙمقن يمٞمػ اًم١ًمال:

ة شمٕمٜمل اًمِمٞمخ:  اًمزوضم٦م؟ شمٕمٜمل أم إضمٜمٌٞم٦م، اعمرأ

 .اًمزوضم٦م اًم٤ًمئؾ:

 ومٞمٜمٌٖمل اًمّمػ، طمٞم٨م ُمـ إضمٜمٌٞم٦م يم٤معمرأة هل اًمزوضم٦م طم٤مل، يمؾ قمغم اًمِمٞمخ:

 شم٘مػ أن هل٤م جيقز ٓ وطمده٤م هل يم٤مٟم٧م وم٢مذا اًمزوج،ظمٚمػ  اًمرضمؾظمٚمػ  شم٘مػ أن

 سم٤مب وُمـ مت٤مُم٤ًم، اًمزوجظمٚمػ  شم٘مػ وإٟمم ٓ، ًمف، زوضم٦م أهن٤م سمحج٦م زوضمٝم٤م سمج٤مٟم٥م

 وًمق ظمٚمقة وضمقد قمدم ُمع ـمٌٕم٤مً  قمٜمف، أضمٜمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م إذا يمذًمؽ وىمقومٝم٤م يٙمقن أن أومم

 .اًمّمالة أثٜم٤مء ذم

 ( 22: 09: 02/   393/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ففؾ ادذهب دم دخالػتف إلمامفؿ كارهني ادلمقمقن كان إذا

 كارهقن؟ لف هؿ ققما أمّ  دـ القعقد يؾحؼف

 ومقق صالَتؿ هلؿ شمرومع ٓ صمالصم٦م: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قم٤ٌمس، اسمـ وقمـ

ة يم٤مرهقن، ًمف وهؿ ىمقُم٤مً  أم رضمؾ: ؿمؼماً  رؤوؾمٝمؿ  قمٚمٞمٝم٤م وزوضمٝم٤م سم٤مشم٧م واُمرأ

 .ُم٤مضمف اسمـ رواهش. ُمتّم٤مرُم٤من وأظمقان ؾم٤مظمط،

قال األلباين: لعدم قوامه بيق اإلمامة، فال  دخل فوه ما إذا كان السبب 

 تعصبهم دذ بهم.

 (1/474 اعمّم٤مسمٞمح ُمِمٙم٤مة) 





 املأمومني أحكام مو
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 بآمني ادؼتديـ جفر شـقة

 يمم رء قمغم ُيًدوٟمٜم٤م ٓ وإهنؿ طمًد ىمقم اًمٞمٝمقد إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش ش.آُملم» وقمغم اًمًالم قمغم ُيًدوٟم٤م

 ش.واًمت٠مُملم اًمًالم قمغم ًمٞمحًدوٟمٙمؿ اًمٞمٝمقد إن[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ضمٝمر ؾمٜمٞم٦م إمم ىمقي٦م إؿم٤مرة ىمٌٚمف واًمذي احلدي٨م هذا ذم: فائدة[: اإلمام قال]

 وُيٛمٚمٝمؿ اًمٞمٝمقد طمٗمٞمٔم٦م يثػم اًمذي هق سمف اجلٝمر ٕن اإلُم٤مم، وراءش آُملم»سمـ اعم٘متديـ

 .ومت٠مُمؾ فم٤مهر، هق يمم سم٤مًمًالم يم٤مجلٝمر احلًد، قمغم

 (327/ 0) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 (آمني)بـ ادممتني جفر

٤مًمِّلمَ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ شمال إذا يم٤من»  ُمـ يًٛمع طمتك آُملم،: ىم٤مل ﴾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

 .وٕمٞمػش ش. اعمًجد هب٤م ومػمشم٩م» إول اًمّمػ ُمـ يٚمٞمف

 ًمف، واًمزي٤مدةش 081/  1» ُم٤مضمف واسمـ ًمف واًمًٞم٤مقش 138/  1» داود أبق أظمرضمف 

 هريرة أيب قمـ هريرة أيب قمؿ سمـ اهلل قمٌد أيب قمـ راومع سمـ سمنم ـمريؼ ُمـ يمالمه٤م

 ـمرح» ذم اًمٕمراىمل اسمـ زرقم٦م أبق احل٤مومظ وىمقل وٕمٞمػ، ؾمٜمد وهذا: ىمٚم٧م. ُمرومققم٤م

 اًمٜمّمقص، ُمـ ي٠متٞمؽ ُم٤م يٌٞمٜمف ضمٞمد، همػم شضمٞمد وإؾمٜم٤مدهش: »068/  0ش »اًمتثري٥م

 هريرة، أيب قمؿ واسمـ وٕمٞمػ، راومع سمـ وسمنمش: »92ش»اًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل

ش: 1/  76 ق» شاًمزوائد» ذم اًمٌقصػمي وىم٤ملش. طم٤ٌمن اسمـ وصم٘مف وىمد يٕمرف، ٓ: ىمٞمؾ

 اسمـ وىم٤مل أمحد، وٕمٗمف وسمنم طم٤مًمف، يٕمرف ٓ اهلل قمٌد أبق وٕمٞمػ، إؾمٜم٤مد هذا»

 يم٤من يم٠منفش: »179/  1» طم٤ٌمن اسمـ يمالم ومت٤مم: ىمٚم٧مش. اعمقوققم٤مت يروي: طم٤ٌمن

 ذيمره أن سمٕمد احلدي٨م هذا ذم ىم٤مل أنف اهلل رمحف اًمِمقيم٤مين أوه٤مم وُمـش. هل٤م اعمتٕمٛمد

 أظمرضمف: »اًمِمقيم٤مين ىم٤ملش 188/  0» ُم٤مضمف اسمـ وًمٗمظ داود أيب سمٚمٗمظ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اعمجد
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ش ذـمٝمم قمغم صحٞمح: وىم٤مل واحل٤ميمؿ، طمًـ، إؾمٜم٤مده: وىم٤مل اًمدارىمٓمٜمل، أجْم٤م

 احلدي٨م ُمـ إول اًمِمٓمر أظمرضمقا  إٟمم وه١مٓء صحٞمح، طمًـ: وىم٤مل واًمٌٞمٝم٘مل

 شمًٛمٞمع ومٞمف ومٚمٞمس ،شآُملم: وم٘م٤مل صقشمف رومع اًم٘مرآن أم ىمراءة ُمـ ومرغ إذا يم٤من: »سمٚمٗمظ

 شم٠مُملم ُمـ ُم٤مضمف اسمـ ًمٗمظ ُيتٛمٚمف ُم٤م ُيتٛمؾ ٓ اًمٚمٗمظ ومٝمذا اًمخ،.... اًمّمػ ُمـ يٚمٞمف ُمـ

 إول قمزو جيز ومل اًمٚمٗمٔملم، سملم اًمٗمرق ومث٧ٌم اعمًجد، هب٤م يرشم٩م طمتك أجْم٤م اعم١ممتلم

 .فم٤مهر هق يمم أظمر، أظمرج ُمـ إمم ُمٜمٝمم

 سمـ إؾمح٤مق مجٞمٕم٤م قمٜمدهؿ ومٞمف وم٢من أجْم٤م، وٕمٞمػ إؾمٜم٤مده اًمٚمٗمظ هذا أن قمغم

: طم٤مشمؿ أبق ىم٤مل وٕمٞمػ، وهق زسمريؼ سم٤مسمـ اعمٕمروف وهق اًمزسمٞمدي اًمٕمالء سمـ إسمراهٞمؿ

 وىم٤ملش. سمث٘م٦م ًمٞمس: »اًمٜم٤ًمئل وىم٤مل ظمػما، ُمٕملم اسمـ قمٚمٞمف وأثٜمكش سمف سم٠مس ٓ ؿمٞمخ»

 ُمٕمٜم٤مه اًمٚمٗمظ هذا ًمٙمـش. يٙمذب زسمريؼ سمـ إؾمح٤مق أن أؿمؽ ُم٤م: »قمقف سمـ حمٛمد

 إول اًمٚمٗمظ وأُم٤م. صحٞمح سمًٜمد طمجر سمـ وائؾ طمدي٨م ُمـ ؿم٤مهدا ًمف وم٢من صحٞمح،

 أظمؼمٟم٤مش: 76/  1ش»ُمًٜمده» ذم اًمِم٤مومٕمل رواه ُم٤م إٓ اًمًٜم٦م ُمـ ًمف يِمٝمد ُم٤م أقمرف ومال

 اًمزسمػم اسمـ وذيمر إئٛم٦م أؾمٛمع يمٜم٧م: »ىم٤مل قمٓم٤مء قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ

 ؾمٙم٧مش. ًمٚمج٦م ًمٚمٛمًجد أن طمتك آُملم، ظمٚمٗمٝمؿ ُمـ وي٘مقل آُملم، ي٘مقًمقن سمٕمده وُمـ

 وهق ظم٤مًمد سمـ ُمًٚمؿ وٕمػ: إومم: قمٚمت٤من وومٞمف ىمري٤ٌم، ؾمٌؼ يمم احل٤مومظ قمٚمٞمف

 يم٤من وم٢مٟمف ضمري٩م، اسمـ قمٜمٕمٜم٦م: اًمث٤مٟمٞم٦مش. إوه٤مم يمثػم صدوق،: احل٤مومظ ىم٤مل اًمزٟمجل،

 أدريم٧م: »سمٚمٗمظ قمٓم٤مء قمـ رواه وم٘مد أنقف أيب سمـ ظم٤مل قمـ شمٚم٘م٤مه وًمٕمٚمف ُمدًم٤ًم،

م يٕمٜمل» اعمًجد هذا ذم ط اهلل رؾمقل أصح٤مب ُمـ ُم٤مئتلم  اإلُم٤مم ىم٤مل إذاش احلرا

 أظمرضمفش. سمآُملم رضم٦م هلؿ ؾمٛمٕم٧مش: رواي٦م وذم» سمآُملم، أصقاَتؿ رومٕمقا ش اًمْم٤مًملم وٓ

 وظم٤مًمد. ًمف إظمرى واًمرواي٦مش 79/  0» واًمٌٞمٝم٘ملش 73/  0ش »اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ

 شمٕمديال، وٓ ضمرطم٤م ومٞمف يذيمر وملش 476 - 477/  0/  1» طم٤مشمؿ أيب اسمـ شمرمجف هذا

 ومٞمف طم٤ٌمن اسمـ وشمقصمٞمؼ إثر، هذا ًمف ؾم٤مق شمرمجتف وذمش اًمث٘م٤مت» ذم طم٤ٌمن اسمـ وأورده

 أظمذه ضمري٩م اسمـ يم٤من وم٢من روايتف، ًمّمح٦م ُمٓمٛمئـ همػم وم٢مين وًمذًمؽ ُمٕمروف، شم٤ًمهؾ

 اإلُم٤مم أن ويٌدو ضمري٩م، اسمـ شمٚم٘م٤مه قمٛمـ ٟمدري ومال وإٓ واطمدة، وم٤مًمٓمريؼ قمٜمف

 ذم ىم٤مل ظمالومٝم٤م، إمم ذه٥م وم٘مد هذه، روايتف ًمّمح٦م أجْم٤م يٓمٛمئـ مل ٟمٗمًف اًمِم٤مومٕمل
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 صقشمف، هب٤م ورومع آُملم، ىم٤مل اًم٘مرآن أم ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم ومرغ وم٢مذاش: »97/  1ش »إم»

 جيٝمروا أن أطم٥م وٓ أنٗمًٝمؿ، وأؾمٛمٕمقا  ىم٤مًمقه٤م ىم٤مهل٤م وم٢مذا ظمٚمٗمف، يم٤من ُمـ سمف ًمٞم٘متدي

 ظمالف أطم٥م ح٤م اًمِم٤مومٕمل قمٜمد اًمّمح٤مسم٦م أوئلؽ قمـ صم٤مسم٧م إثر هذا أن ومٚمقش. هب٤م

 إًمٞمف ذه٥م ُم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب إمم وم٤مٕىمرب وًمذًمؽ اهلل ؿم٤مء إن ومٕمٚمٝمؿ

 أثر قمٚمؼ ىمد اًمٌخ٤مري رأج٧م صمؿ. أقمٚمؿ واهلل. اعم١ممتلم دون اإلُم٤مم جيٝمر أن اًمِم٤مومٕمل

 قمٌد وصٚمفش: »028/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل اجلزم، سمّمٞمٖم٦م اعمذيمقر اًمزسمػم اسمـ

 اًمزسمػم اسمـ أيم٤من: ًمف ىمٚم٧م ضمري٩م، اسمـ ويٕمٜمل ىم٤مل قمٓم٤مء، قمـ ضمري٩م اسمـ قمـ اًمرزاق

 صمؿ ًمٚمج٦م، ًمٚمٛمًجد أن طمتك وراءه ُمـ وي١مُمـ ٟمٕمؿ،: ىم٤مل اًم٘مرآن؟ أم أثر قمغم ي١مُمـ

 وُمـش 0 ج 0632» سمرىمؿش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» ذم وهق: ىمٚم٧مش. دقم٤مء آُملم إٟمم: ىم٤مل

 أنف اًمرواي٦م هذه ذم ضمري٩م اسمـ سح وم٘مدش. 463/  4ش »اعمحغم» ذم طمزم اسمـ ـمري٘مف

 اسمـ قمـ إثر هذا سمذًمؽ وصم٧ٌم شمدًمٞمًف، سمذًمؽ وم٠مُمٜم٤م ُم٤ٌمذة، قمٓم٤مء قمـ ذًمؽ شمٚم٘مك

 ي١مذن يم٤من هريرة أب٤م إن: »راومع أبق وم٘م٤مل هريرة، أيب قمـ ٟمحقه صح وىمد اًمزسمػم،

 اًمّمػ، دظمؾ ىمد أنف يٕمٚمؿ طمتكش اًمْم٤مًملم» سمـ يًٌ٘مف ٓ أن وم٤مؿمؽمط احلٙمؿ، سمـ عمروان

 إذا: وىم٤مل صقشمف، هب٤م يٛمد آُملم: هريرة أبق ىم٤ملش اًمْم٤مًملم وٓ: »ُمروان ىم٤مل إذا ومٙم٤من

ش 79/  0» اًمٌٞمٝم٘مل أظمرضمفش. هلؿ همٗمر اًمًمء أهؾ شم٠مُملم إرض أهؾ شم٠مُملم واومؼ

 ظمالف اًمّمح٤مسم٦م ُمـ اًمزسمػم واسمـ هريرة أيب همػم قمـ يث٧ٌم مل وم٢مذا. صحٞمح وإؾمٜم٤مده

 أثرا  أن أقمٚمؿ وٓ أجْم٤م، سمذًمؽ ًمألظمذ يٓمٛمئـ وم٤مًم٘مٚم٥م قمٜمٝمم، صح اًمذي اجلٝمر

 .أقمٚمؿ واهلل ذًمؽ، خي٤مًمػ

 (469-467/ 0) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 ادسجد خارج هق دـ باإلمام آقتداء جيقز متك

 [:السنة فقه يف اهلل رمحه سابق سود الشوخ عذ تعقباته يف اإلمام قال] 

 ُم٘متدي٤م وظم٤مرضمف اعمًجد فمٝمر قمغم اًمّمالة ذم أصم٤مر سمٕمض ذيمر أن سمٕمد ىمقًمف
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 ش.اعمٜمع دًمٞمؾ ي٘مقم طمتك اجلقاز إصؾ: »سم٤مإلُم٤مم

   .اًمِمقيم٤مين قمـ ٟم٘مٚمف

 أيب اسمـ قمٜمد وإسمراهٞمؿ واًمِمٕمٌل قمٛمر قمـ أظمرى آصم٤مر أصم٤مر هذه ي٘م٤مسمؾ: وأىمقل 

 وسملم سمٞمٜمف يم٤من إذا ذًمؽ ًمف ًمٞمس أنف: 80 - 81/  4 اًمرزاق وقمٌد 004/  0 ؿمٞم٦ٌم

 اعمًجد يم٤مُمتالء اًمٕمذر قمغم حمٛمقل إومم أصم٤مر ذم ُم٤م وًمٕمؾ. وٟمحقه ـمريؼ اإلُم٤مم

 سمّمالة ومّمٚمٞمٜم٤م اُمتأل ىمد اعمًجد ومقضمدٟم٤م ُمرة وأيب أن٤م ضمئ٧م: »قمروة سمـ هِم٤مم ىم٤مل يمم

 ش.ـمريؼ سمٞمٜمٝمم اعمًجد قمٜمد دار ذم اإلُم٤مم

 .قمٜمف صحٞمح سمًٜمد 80/  4 اًمرزاق قمٌد رواه

 أُمرة إطم٤مدي٨م يٜم٤مذم سم٤مجلقاز اًم٘مقل إـمالق أن اًمٗم٘مٞمف قمغم سمخ٤مف وًمٞمس

 ىم٤مل وهلذا ًمٕمذر إٓ هب٤م واًمٕمٛمؾ اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ومال اًمٗمرج وؾمد اًمّمٗمقف سمقصؾ

 :312/  04ش اًمٗمت٤موى ُمٛمقع» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ

 اؾمتحؼ ذًمؽ ومٕمؾ وُمـ اعمًجد، ظمٚمق ُمع واحلقاٟمٞم٧م اًمٓمرىم٤مت ذم يّمػ وٓ»

 طمرُم٦م ٓ هذا وم٢من اعمت٘مدُم٦م اًمّمٗمقف ًمتٙمٛمٞمؾ ويدظمؾ ختٓمٞمف سمٕمده ضم٤مء وعمـ اًمت٠مدي٥م

 اًمّمٗمقف اشمّمٚم٧م وم٢مذا اعمًجد ظم٤مرج صٗمقا  سم٤مًمّمٗمقف اعمًجد اُمتأل وم٢من: ىم٤مل. ًمف

 .صالَتؿ صح٧م وإؾمقاق اًمٓمرىم٤مت ذم طمٞمٜمئذ

 شمّمح مل ومٞمف اًمٜم٤مس يٛمٌم ـمريؼ أظمر اًمّمػ وسملم وسمٞمٜمٝمؿ صٗمقا  إذا وأُم٤م

 .اًمٕمٚممء ىمقزم أفمٝمر ذم صالَتؿ

 وًمٙمـ اًمّمٗمقف يرون ٓ سمحٞم٨م طم٤مئط اًمّمٗمقف وسملم سمٞمٜمٝمؿ يم٤من إذا ويمذًمؽ

 صغم ُمـ ويمذًمؽ إفمٝمر، ذم صالَتؿ شمّمح ٓ وم٢مٟمف طم٤مضم٦م همػم ُمـ اًمتٙمٌػم يًٛمٕمقن

 ويٜمتٔمر احل٤مٟمقت ذم ي٘مٕمد أن ًمف وًمٞمس صالشمف شمّمح مل ظم٤مل واًمٓمريؼ طم٤مٟمقشمف ذم

   ش.وم٤مٕول وم٤مٕول إول ومٞمًد اعمًجد إمم يذه٥م أن قمٚمٞمف سمؾ سمف اًمّمٗمقف اشمّم٤مل

 ([081) ص اعمٜم٦م مت٤مم] 
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 العشاء يصيل بؿـ ادغرب فاتتف مـ ائتامم

 سمدأ ىمد اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد،  ودظمؾ اعمٖمرب، صالة قمـ شم٠مظمر رضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 دظمؾ و اعمٖمرب، يّمؾ مل واًمٕمِم٤مء، اعمٖمرب سملم اجلٛمع طم٤مًم٦م ذم أو اًمٕمِم٤مء، سمّمالة

 يًتٛمر هؾ اعمٖمرب، صالة اعمّمكم ُيٜمْٝمل يمٞمػ اًمٕمِم٤مء، صالة اإلُم٤مم سمدأ وىمد اعمًجد

   يٗم٤مرق؟ أو اإلُم٤مم ُمع

 ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، ومريْم٦م يّمكم اًمذي اإلُم٤مم وراء يٌتدي احل٤مًم٦م هذه ذم أنف :اجلواب

 .اًمّمالشملم سملم ًمٚمت٘مديؿ ُمراقم٤مة اعمٖمرب، ومريْم٦م يٜمقي هق

 رأس قمغم وضمٚمس اعمٗم٤مرىم٦م، هق ٟمقى اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا وًمٙمٜمف 

 صالة يّمكم يزال ٓ اًمذي اإلُم٤مم وراء وٟمقى ىم٤مم صمؿ وؾَمّٚمؿ، وشَمَِمّٝمد اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م

: اعمٝمؿ -اًمريمقع سمٕمد أو اًمريمقع ىمٌؾ أدريمف  ؾمقاء- اًمٕمِم٤مء صالة هق يٜمقي اًمٕمِم٤مء،

 اعمٖمرب صالة صغم أن سمٕمد سمف ظم٤مص٦م اًمٕمِم٤مء صالة اإلُم٤مم وراء ومٞمّمكم يٜمْمؿ أن

  ٟمٕمؿ ُمٕمف،

 .اًمث٤مًمث٦م سمٕمد سمٞمٗم٤مرىمف يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 :..(37: 40/ 18/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 فلدرك الؼقام، صالة دم الـاس يمم واإلمام ادسجد، رجؾ دخؾ

 وأتك قام اإلمام َشّؾؿ دا ثؿ العشاء، صالة بـّقة الثاكقة الركعة معف

 َشؾَّؿ ثؿ إخريني، الركعتني دم اإلمام تابع ثؿ أخرى، بركعة

 صحقحة صالتف ففؾ اإلمام، مع

 ُمٕمف وم٠مدرك اًم٘مٞم٤مم، صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مم واإلُم٤مم اعمًجد، رضمؾ دظمؾ ُمداظمٚم٦م:

 شم٤مسمع صمؿ أظمرى، سمريمٕم٦م وأتك ىم٤مم اإلُم٤مم ؾَمّٚمؿ ح٤م صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة سمٜمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م

  صحٞمح٦م؟ صالشمف ومٝمؾ اإلُم٤مم، ُمع ؾَمٚمَّؿ صمؿ إظمريلم، اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم

 هَمػمَّ  اٟمف: ُمٕمٜم٤مه٤م ه٤مي ٕنف، ًمقطمده ريمٕم٤مت صمالث يّمكم ٓزم يم٤من، ٓ اًمِمٞمخ:

 . ًمٚمّمالة ُمٌٓمؾ وهذا اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم ٟمٞمتف

  اإلقم٤مدة؟ قمٚمٞمف جي٥م: ُمداظمٚم٦م

 . ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:

 . إًمٞمؽ اهلل أطمًـ: ُمداظمٚم٦م

 . وإًمٞمؽ اًمِمٞمخ:

 :..( 72: 19/   70/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ادلمقمني عـ اإلمام صقت اكؼطاع

: أطمٞم٤مٟم٤مً  اإلُم٤مم، قمـ اح٠مُمقُملم سمتٌٚمٞمغ شم٘مقم اًمتل اًمّمقت ُمٙمؼمات قمٜمدٟم٤م ُمداظمٚم٦م:

 شمٙمٌػمات يًٛمٕمقن ٓ اًمذيـ اعمّمٚمقن يٗمٕمؾ ُم٤مذا اًمّمالة، أثٜم٤مء ذم اًمٙمٝمرسم٤مء شُمْ٘مَٓمع

 اإلُم٤مم؟

 .اعمٗم٤مرىم٦م قمٚمٞمٝمؿ آٟمٗمّم٤مل، قمٚمٞمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 إُم٤مم؟ يت٘مدُمٝمؿ أو ومرادى، ُيَّمٚم قن هؾ ُمداظمٚم٦م:
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 .وُمَرادى اًمِمٞمخ:

 ؿمٞمخ؟ ي٤م واطمد يت٘مدُمٝمؿ ٓ ُمداظمٚم٦م:

 .مج٤مقمتلم يّمػموا أطمد، يت٘مدُمٝمؿ ٓ. ٓ اًمِمٞمخ:

 :..(17: 33/ 07/ واًمٜمقر اهلدى) 

 قبؾة إىل يتّجف ٓ إمام خؾػ الصالة

 ادم٤مه قمغم ًمٞمس يّمكم ٟمٗمًف اإلُم٤مم أن اح٠مُمقم يٕمٚمؿ قمٜمدُم٤م جيقز هؾ اًم١ًمال:

 ذًمؽ، يٕمرف واإلُم٤مم اًمنمىمل، اًمِممل ٟمحق اًم٘مٌٚم٦م، ؿممل ٟمحق يّمكم: ويٕمٜمل اًم٘مٌٚم٦م،

 ًمٚمٛم٠مُمقم جيقز ومٝمؾ ٟمٗمًف، اعمٌٜمك أو اًمٗمرش، ُم٤ًمطم٦م سم٥ًٌم -شم٘مري٤ٌمً – سم٥ًٌم وًمٙمـ

 وراءه؟ يّمكم أن

ره اًمذي اإلُم٤مم هذا يّمكم أجـ اًمِمٞمخ:  هٜم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ سمٕمٞمداً  اًمّمقرة، هبذه شمّمقِّ

 .-ُمثالً –

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »-واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ي٘مقل اًمِمٞمخ:

 اًم٘مٌٚم٦م ضمٝم٦م هل وهذه اًمٙمٕم٦ٌم، هل أُم٤مُمل هل اًمتل اًمٜم٤مومذة هذه اومؽموٜم٤م إذا: أيش ىِمٌَٚم٦م

.. هٙمذا... هٙمذا.. هٙمذا أصكم وإٟمم هٙمذا، أو هٙمذا ُأصكم ٓ دُم٧م ومم إزم، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اجلٜمقب، أؾمت٘مٌؾ وم٠من٤م اجلٜمقب، ُمـ: -ُمثالً - اجِلٝم٦م، ُمًت٘مٌالً  أي.. وهٙمذا.. وهٙمذا

 ُمٕمٜمك وهذا صحٞمح٦م، ومّمالشمف أراه٤م، وٓ أؿم٤مهده٤م ٓ ٕين اًمٙمٕم٦ٌم: قملم أؾمت٘مٌؾ وٓ

 ش.ىمٌٚم٦م واعمٖمرب اعمنمق سملم ُم٤م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف

 احلديث٦م أٓت سمٕمض سمقاؾمٓم٦م قمٜمده ُمـ سمٕمٚمؿ أو سمٕمٞمٜمف، اًمٙمٕم٦ٌم يرى يم٤من إذا أُم٤م 

 سمٕمٞمٜمٝم٤م، اًمٙمٕم٦ٌم هل -ُمثالً – اًمٜم٤مومذة هذه أن ويٕمت٘مد سمذًمؽ ُي١مُمـ هق اًمٞمقم، اعمٕمرووم٦م

 يٕم٤مٟمد دام ُم٤م ظمٚمٗمف، ُيَّمٚمَّـك أن يٜمٌٖمل وٓ سم٤مـمٚم٦م، صالشمف ومتٙمقن قمٜمٝم٤م، يٜمحرف صمؿ
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 اًمّمالة سم٠من احلٙمؿ يٛمٙمـ ٓ قمٜمٝم٤م، شم٠ًمل أن٧م اًمتل اًمّمقرة أن اقمت٘م٤مدي وذم ويٙم٤مسمر،

 ومّمالشمف صغم، ضمٝم٦م أّي  وإمم اًمٙمٕم٦ٌم، قمـ سمٕمٞمداً  يّمكم أنف دام ُم٤م سم٤مـمٚم٦م، اإلُم٤مم وراء

 .آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر يتحرى أن قمٚمٞمف ًمٙمـ صحٞمح٦م،

 :..( 02: 43/   94/   واًمٜمقر اهلدى) 

 ذلؽ وعؾة الصػ خؾػ ادـػرد صالة حؽؿ

ف، ٟمحـ: إذاً  ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:  صغم عمـش صالشمؽ أقمد» همػم قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ ٟمَتٗم٘مَّ

 شم٠ًمخٜمل ُم٤مذا؟ قمـ شم٠ًمخٜمل أن وم٠من٧م هٙمذا، إٓ قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ وطمده، اًمّمػ وراء

 أن ٟمريد ٟمحـ أن قمٚمٞمٝم٤م، ُمٜمّمقص قمٚم٦م احلدي٨م ذم يقضمد ٓ: أىمقل اًمٕمٚم٦م، قمـ

ف،  يقضمد صحٞمح؟ ومرضم٦م، يقضمد أنف ٟمٗمؽمض: ؾمٌؼ قمم سمزي٤مدة ٟمتٗم٘مف دقمٜم٤م: وم٤مٔن َٟمَتٗم٘مَّ

ّده٤م، مل وهق ومرضم٦م، ًُ دّ  ٟمحـ ُم٠مُمقرون ٕنٜم٤م آصمؿ: يٙمقن: أوًٓ  هذا َي ًَ  ـمٞم٥م، اًمُٗمَرج، سمِ

، اًمرضمؾ هذا ٕن إُمر يم٤من إٟمم ضمدًا، واوح احلدي٨م طمٞمٜمئذٍ   ـمٞم٥م، صحٞمح؟ ىَمٍمَّ

: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل ذًمؽ وُمع ومرضم٦م، هٜم٤مك يٙمـ مل أنف: مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس ٟمٗمؽمض أن

 .اًمّمالة؟ سم٢مقم٤مدة ي٠مُمره ح٤مذاش صالشمؽ أقِمد»

 مل أو ومرضم٦م، شمقضمد يم٤من أنف ُمٜمّمقص٦م، قِمّٚم٦م قمٜمدٟم٤م شمقضمد ٓ ٕنف اًمتٗم٘مف:: إذاً  هٜم٤م 

 ومرضم٦م ذم ومروٜم٤م: آومؽماولم ُمـ يُمؾ   قمغم ٟمحـ اعمقوقع وٟمٕم٤مًم٩م ومرضم٦م، شمقضمد شمٙمـ

 .مت٤مُم٤مً  ـمٌٞمٕمٞم٦م ُم٤مؿمٞم٦م واعم٠ًمخ٦م اجلقاب، وقمرومٜم٤م

: ًمف ىم٤مل اًمرؾمقل أن اًمٗمروٞم٦م هذه قمغم ٟمٌٜمل صمؿ هٜم٤م، ومرضم٦م ٓ أنف ٟمٗمؽمض: أن 

  شمٗمّمٞمؾ؟ هٜم٤مك هؾ اًمّمالة؟ سم٢مقم٤مدة أُمره ح٤مذا ،شصالشمؽ أقمد»

 .  ٓ ُمداظمٚم٦م:

 ٕنف سمف: ىم٤مم وُم٤م اًمّمالة، أريم٤من ُمـ سمريمـ ُأُِمرَ  اعمًٚمؿ يم٤من وم٢مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 أن ٟمٗمؽمض أن ومٜمحـ صحٞمح٦م، صالشُمف هذا أن -آٟمٗم٤مً – ذطمٜم٤م ىمد ُمًتٓمٞمع، همػم

: اًمّمالة ذوط ُمـش اًمّمػ وراء صغم عمـ صالة وٓ صالشمؽ، أقمد: »اًمرؾمقل ىمقل
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 يٕمٓمٞمٜم٤مش صالشمؽ أقمد: »اًم٘مقل هذا وطمده، يّمكم وٓ اًمّمػ، ذم اإلٟم٤ًمن يّمكم أن

  هذا؟ ُمـ أيمثر

ُمر يم٤من إذا  إمم يٜمْمؿ أن يًتٓمٞمع وٓ اعمًجد يدظمؾ اًمذي هذا سملم اًمٗمرق ومم يمذًمؽ، ٕا

 ىمٞم٤مم؟ ُمـ يّمكم أن يًتٓمٞمع ٓ اًمذي وسملم سمٞمٜمف اًمٗمرق ُم٤م سم٤مإلُم٤مم، يٚمتحؼ أن وٓ... اًمّمػ

 ومرق؟ هٜم٤مك هؾ آؾمتٓم٤مقم٦م: وهق اعمٙمٚمػ، اعمٜم٤مط وضمقد قمدم..طمٞم٨م ُمـ

ف سم٤مب ُمـ: »ٟمحـ ىمٚمٜم٤م ًمذًمؽ   أن قمٚمٞمف اعمًجد دظمؾ اًمذي هذا إن: ٟم٘مقلش اًمَتَٗم٘م 

َتَٓم٤مع، يٕمٛمؾ ًْ  يًتٓمع مل إن: صم٤مٟمٞم٤مً  ومٌٝم٤م، اؾمتٓم٤مع إن اًمّمػ، إمم يٜمْمؿ أن: أوًٓ  اعمُ

 ٓ يّمٚمقن؟ وهؿ اًمٜم٤مس إمم اٟمٔمر: ًمف ي٘م٤مل يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا يًتٓمع، مل سم٤مإلُم٤مم، يٚمتحؼ

 .أبداً  احلٙمؿ هذا ُمثؾ اإلؾمالم ذم يقضمد

 أن ذم ٟمِمؽ ٓ ٟمحـ: وهلذا اًم٘م٤مقمدة، هق يمم اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م اهلل اشمؼ: ي٘م٤مل إٟمم 

 وضمد وًمق- اًمّمػ وراء اًمّمالة إن: ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمتٗمّمٞمؾ، هذا هق إىمقال أقمدل

 إطم٤مدي٨م ظمالف هذا سم٤مًمثقاب، أو سم٤مُٕمر خمؾ وًمٙمـ صحٞمح٦م، ومّمالشمف -ومرضم٦م

ٚمِّؿ طمتك هٙمذا ىم٤مئمً  شمٌ٘مك: مت٤مُم٤مً  هذا ُمـ اًمٕمٙمس قمغم ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمّمحٞمح٦م، ًَ  ُي

ٚمِّؿ، أن يٙم٤مد أو اإلُم٤مم ًَ  ُم٤م صؾ: ي٘م٤مل أن وم٢مُم٤م إـمالىم٤ًم، اًمٗم٘مف ُمـ ُمًتٜمد ًمف ًمٞمس هذا ُي

 . همػمه أبدًا، وم٘مٞمف ي٘مقًمف ٓ وهذا شمّمكم، ٓ: ي٘م٤مل أو اؾمتٓمٕم٧م،

 اًمّمػ؟ ُمـ واطمد ؾمح٥م يِرد ُم٤م ؿمٞمخ، ي٤م قمٗمقاً  ُمداظمٚم٦م:

 اعمًجد، إمم ضم٤مء عمـ إُمر ومٞمف اًمذي يٕمغم أيب طمدي٨م صح ًمق... هذا اًمِمٞمخ:

 طمالً  يم٤من احلدي٨م هذا صح ًمق يديؽ، سملم رضمالً  ضُمرّ : ًمف ىم٤مل ممتٚمئ٤مً  اًمّمػ ووضمد

ف، واًمتٗمّمٞمؾ اًمٌٞم٤من هذا ُمثؾ إمم سمح٤مضم٦م يمٜم٤م وُم٤م ًمٚمٛمِمٙمٚم٦م،  احلدي٨م ًمٙمـ واًمَتَٗم٘م 

 .إؾمٜم٤مده طمٞم٨م ُمـ هذا ذقمل، طمٙمؿ سمف يًتٜمد وٓ طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ وٕمٞمػ

 رضماًل؟ إًمٞمٜم٤م ضمررٟم٤م طمٞمٜمم ٟمحـ صٜمٕمٜم٤م ُم٤مذا ُمِمٙمٚم٦م، قمٚمٞمف هٜم٤مك يٌ٘مك ًمٙمـ 

 أن يمدٟم٤م.. -دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن طمتك- ٟمٗمًد أن يمدٟم٤م -سمزقمٛمٜم٤م– صالشمٜم٤م أصٚمحٜم٤م.. صٜمٕمٜم٤م

د ًِ  سمّمالة إىمؾ قمغم أظمٚمٚمٜم٤م ٟمحـ صالشمٜم٤م، إصالح ؾمٌٞمؾ ذم أجديٜم٤م سملم ُمـ صالة ُٟمْٗم
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 إن اًمٗمرضم٦م هذه ومرضم٦م، أوضمدٟم٤م اإلظمالل؟ هق ُم٤م ُم١ماظمذيـ، همػم وهؿ أجديٜم٤م سملم ُمـ

ّده٤م مل ًُ  أطم٤مدي٨م ذم سمف ُمٍمح هق يمم ؿمٞمٓم٤من، سمٞمٜمٝمم طَمّؾ  وي٤ًمره٤م يٛمٞمٜمٝم٤م قمـ ُمـ َي

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 سمد، وٓ ي٤ًمر أو يٛملم اًمٗمرضم٦م شمٌ٘مك ًمٙمـ ؾُمدت، اًمٗمرضم٦م أن: اومؽموٜم٤م وإذا 

 ظمٚماًل، اخلٚمؾ هبذا ًمٜمتدارك ح٤مذا؟ اًمّمػ ذم ظَمَٚمالً  أوضمدٟم٤م وم٘مد طم٤مل يمؾ ومٕمغم يٕمٜمل،

 ٟمقضمد وٓ اؾمتٓمٕمٜم٤م، ُم٤م اهلل ٟمت٘مل وٟمحـ ظَمَٚمؾ، سمدون إول اًمّمػ اشمرك! أظمل ي٤م ٓ

 .أجديٜم٤م سملم اًمذي اًمّمػ ذم ظمٚمالً 

 :..( 48: 02/   122/   واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل مـ خؾػ ادغرب ادلمقم صالة

 واجلمقم٦م ؿمت٤مء، واًمدٟمٞم٤م ُيَّمٚمِّـل، اعمًجد دظمؾ إٟم٤ًمن ًمٚمّمالة، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

، يريدون  وم٠متك اعمٖمرب ظَمّٚمّمقا  شم٘مديؿ، مجع ٟم٤مويلم اعمٖمرب ُُمَّمٚمِّلم يم٤مٟمقا  َيـْجَٛمٕمقا

 ح٤م هق شم٘مديؿ، مجع اًمٕمِم٤مء ًمّمالة يًتٕمدوا يريدون ومٙم٤مٟمقا  يّمكم، يريد اعمت٠مظمر هذا

 ح٤م اعمٖمرب، ًمّمالة يٜمقي ومٝمق شم٘مديؿ،  مجع اًمٕمِم٤مء ٟمّمكم ٟمريد ٟمحـ: ىم٤مًمقا  ؾم٠مخٝمؿ

 يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم هذا اًمراسمٕم٦م ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقم اإلُم٤مم

 .ويًٚمؿ ًمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم إظمػم اًمتِمٝمد ويتِمٝمد اعمٗم٤مرىم٦م، يٜمقي اًمِمٞمخ:

 .اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م ذم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ ويّمكم ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ( 22: 77: 43/   131/  واًمٜمقر اهلدى)
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 الصالة عؼب بإذكار الصقت رفع

 اًمّمقت رومع هؾ اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝم٤مء سمٕمد إذيم٤مر ذم ـمٞم٥م، اًم١ًمال:

  صم٤مسم٧م؟ هق هؾ واًمتٙمٌػم، واًمتحٛمٞمد سم٤مًمتٝمٚمٞمؾ

 . اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمٞم٤مة ُمـ سمره٦مً  يم٤من :اجلواب

 . ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ي٘مقل يمم :اجلواب

 يم٤من ًمٚمّمقت اًمرومع هذا إن اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ي٘مقل اًمتٙمٌػم، ذم اًمّمقت سمرومعش اٟم٘مٓم٤مع»

ر اإلظمٗم٤مت ومٞمٝم٤م إصؾ إذيم٤مر ٕن هذا، ىم٤مل وإٟمم اًمتٕمٚمٞمؿ، أضمؾ ُمـ  وقمدم واإلها

 يمؾ اعمّمٚملم، يٚمزم ُم٤م: أوًٓ  هٜم٤مك، ًمٞمس إٟمف طمٞم٨م اًمّمٚمقات، دسمر ذم ظم٤مص٦م اجلٝمر

ه ُم٤م اًمقرد ُمـ ي٘مرأ  سم٠من أومرادهؿ ُمـ ومرد  . أظمرون ي٘مرأ

: آظمر ي٘مقل وىمد ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ: اًمّمالة دسمر إٟم٤ًمن ي٘مقل وم٘مد

: صم٤مًم٨م ي٘مقل وىمد واإليمرام، اجلالل ذا ي٤م شم٤ٌمريم٧م اًمًالم، وُمٜمؽ اًمًالم أن٧م مهللا

 إوراد هلذه شمرشمٞم٥م هٜم٤مك ومٚمٞمس قم٤ٌمدشمؽ، وطمًـ وؿمٙمرك ذيمرك قمغم أقمٜمل مهللا

 . هب٤م صقَتؿ مجٞمٕم٤مً  اجلٛمٝمقر يرومع طمتك

 اهلل، إٓ إهل سمال صقشمف سمٕمْمٝمؿ رومع إذا اًمتِمقيش، طمّمؾ يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 . آظمره إمم... ذيمرك قمغم أقِمٜمّل مهللا: سم٘مقًمف وصم٤مًم٨م اًمًالم، أن٧م سم٤مًمٚمٝمؿ صقشمف وآظمر

 وهق اًمّمحٞمح، احلدي٨م ذم ضم٤مء يمم جيقز ٓ ًمٚمٛمًٚمٛملم وإيذاءً  قمٜمف، ُمٜمٝمل واًمتِمقيش

 سمٕمض قمغم سمٕمْمٙمؿ جيٝمر ومال رسمف، يٜم٤مضمل يمٚمٙمؿ اًمٜم٤مس أهي٤م ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف

صؾ ًمذًمؽ ،شاعم١مُمٜملم ومت١مذوا سم٤مًم٘مراءة ذيم٤مر ذم ٕا  ذم ومرق ٓ إذيم٤مر، يمؾ اًمّمٚمقات سمٕمد ٕا

 واًمتحٛمٞمد اًمتًٌٞمح وسملم ذًمؽ، وهمػمش اًمًالم أن٧م مهللا» ودقم٤مء واًمتٙمٌػم اًمتٝمٚمٞمؾ سملم ذًمؽ
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، ذًمؽ يمؾ واًمتٙمٌػم، ٌِّح ويدقمق اهلل يذيمر ومرد يمؾ ِهّ ًَ  صقشمف، يرومع أن ُمٚمزم همػم يِم٤مء سمم وُي

 . طمقًمف ُمـ هؿ اًمذيـ اجلمقم٦م سمّمقشمف يتٌع سم٠من سمٛمٚمزم هق وٓ

 (  22: 20: 22/  026/  واًمٜمقر اهلدى) 

 آكناف دم اإلمام مسابؼة عـ الـفل معـك ما

 اًمًجقد ذم وٓ اًمريمقع ذم شمًٌ٘مقين ٓ: »ط اًمرؾمقل ىمقل ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال:

 ش. آٟمٍماف ذم وٓ

  ومٝمٛمتٜمل؟ سم٤مًمًالم، آٟمٍماف أي :اجلواب

 . ٓ ؿمٞمخ ي٤م ٓ، اًم١ًمال:

ٚمِّٛمقا  ٓ: أي سم٤مًمًالم، سم٤مٟٓمٍماف شمًٌ٘مقين ٓ :اجلواب ًَ  ُأؾَمٚمِّؿ، أن ىمٌؾ شُم

 أن اًمٜم٤مس قمغم جي٥م أنف ؾمٚمؿ إذا واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ذًمؽ ُمٕمٜمك وًمٞمس

 وإٟمم اًمقاضم٥م، سم٤مُٕمر ًمٞمس هذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقم طمتك جيٚمًقا 

 اًمذيمر، ذًمؽ قمغم اعمؽمشم٥م إضمر اهلل ؿم٤مء إن وطمّمؾ سم٤مٕذيم٤مر وأتك ضمٚمس ؿم٤مء إن

قم٤من شمذيمره٤م، ًمٕمٚمؽ اًمٞمديـ، ذي ىمّم٦م ذم اًمٜم٤مس هقم٤من ومٕمؾ يمم ومٕمؾ ؿم٤مء وإن  َهَ

  ؾم٤مهٞم٤ًم؟ اًمريمٕمتلم رأس قمغم -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ؾَمٚمَّؿ أن ُمرد اًمٜم٤مس،

 . ٟمٕمؿ اًم١ًمال:

 . اعمًجد ُمـ وظمرضمقا  ُمٕمف، اًمٜم٤مس ؾَمٚمَّؿ :اجلواب

ٚمِّؿ أن سمٕمد ظمرج ُمـ قمؾ ٟمٜمٙمر ٓ يٕمٜمل، اًم١ًمال: ًَ   اإلُم٤مم؟ ُي

 . -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- اعم٘مّمقد هق هذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 (  22: 26: 09/  026/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 السفق، شجد ثؿ الصالة، مـ اإلمام شؾؿ إذا

 ؟[متابعتف ادسبقق عذ ففؾ

 ؟[ُمت٤مسمٕمتف اعمًٌقق قمغم ومٝمؾ اًمًٝمق، ؾمجد صمؿ اًمّمالة، ُمـ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا] ُمداظمٚم٦م:

 قمٚمٞمف ُم٤م وم٤معمًٌقق اًمّمالة، هٜم٤م اٟمتٝم٧م.. اًمّمالة اٟمتٝم٧م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾَمٚمَّؿ اًمِمٞمخ:

 ط اًمٜمٌل ظمٚمػ صغم ح٤م -قمٜمف اهلل ريض- اًمٞمديـ ذي ىمّم٦م ُمـ ٟمٕمٚمؿ ٟمحـ ٕن٤م هٜم٤م: رء

 اعمًجد، ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م واٟمتحك وؾَمٚمَّؿ، ريمٕمتلم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل وصاله٤م اًمٕمٍم صالة

ظمرى قمغم رضمٚمٞمف إطمدى ومقوع  أىمٍمت: اًمٞمديـ ذو ىم٤مل وامجقن، ؾم٤ميمتقن واًمٜم٤مس ٕا

 وقمٛمر سمٙمر أبق وومٞمٝمؿ أصح٤مسمف، إمم ومٜمٔمر سمغم،: ىم٤مل يٙمـ مل ذًمؽ يمؾ: ىم٤مل ٟمًٞمتٝم٤م؟ أم اًمّمالة

 ظمرج: اًمِم٤مهد اًمّمالة، ُمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ؾمّٚمؿ ح٤م. ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو َأَصَدق

قم٤من  واٟمتٝمك اًمّمالة، ىمٍَمَّ  اهلل اًمّمالة، ظمٗمٗم٧م ًمٕمٚمف سَمّدهؿ؟ ؿمق اعمًجد ُمـ اًمٜم٤مس َهَ

ُمر،  اًمٜم٤مس ُمـ اجلٛمٝمقر أصح٤مسمف، وسملم اًمرؾمقل سملم اعمٜم٤مىمِم٦م أو اعمٜم٤مفمرة هذه ودمري سمٞمٜمم ٕا

 احل٤مضيـ ُمـ اؾمتقصمؼ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٚمم رء، قمغم َيٚمُقون ٓ ظمرضمقا  اعمنقملم

 ؾمجدة ؾمجد صمؿ سمريمٕمتلم، وأتك ُمٙم٤مٟمف، إمم ومرضمع ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  اًمٞمديـ؟ ذو أَصَدق: سم٘مقًمف

 .وؾَمٚمَّؿ اًمًٝمق

 ظمرضمقا  ًمٚمذيـ ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن إـمالىم٤مً  ورد ُم٤م سمؾ صم٧ٌم، ُم٤م: هٜم٤م اًمِم٤مهد 

 .ريمٕمتلم دمٞمٌقا  أو اًمّمالة، شُمِٕمٞمدوا أن إُم٤م قمٚمٞمٙمؿ إن: هقم٤مٟم٤مً 

 (22: 31: 03/ 049/  واًمٜمقر اهلدى) 

 كافؾة يصيل وصخص ادػروضة الصالة أققؿت إذا

 يتٜمٗمؾ؟ واًمرضمؾ اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا ؿمٞمخ ي٤م :ؾم١مال

 .اًمّمالة ي٘مٓمع اًمِمٞمخ:



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اح٠مُمقُملم

 

396 

 .هن٤ميتٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن طمتك ُمداظمٚم٦م:

 . ي٘مٓمٕمٝم٤م وإٓ ُيتِٛمٝم٤م، اإلطمرام شمٙمٌػمة ُيدرك يم٤من إذا شمٗمّمٞمؾ، ومٞمٝم٤م هذه اًمِمٞمخ:

 ( 22: 77: 36/ 077/  واًمٜمقر اهلدى) 

: اإلمام قال إذا( احلؿد ولؽ ربـا: )بؼقل ادمتؿ يؽتػل هؾ

 (محده دـ اهلل شؿع)

 إذا يمٜم٤م: ىم٤مل أنف اًمدارىمٓمٜمل رواه اًمذيأيب هريرة  طمدي٨م صح٦م ُمدى ُم٤م اًم١ًمال:

 وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ٟم٘مقل محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ط اهلل رؾمقل ىم٤مل

 متًٙم٤مً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اح٠مُمقم إن: اًم٘م٤مئٚملم ىمقل قمـ ُيـج٤مب ويمٞمػ احلٛمد،

أيب  ىمقل وأن ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل وم٢مذا: »طمدي٨م سمٔم٤مهر

 ُمٜمف؟ اضمتٝم٤مد قمٜمف اهلل ريضهريرة 

 ُمٕمل وصؼماً  قمٜمف، شم٠ًمل اًمذي احلدي٨م هذا ؾمٜمد أؾمتحي ٓ أوًٓ  أن٤م اًمِمٞمخ:

 يّمؾ ىمري٥م وَمَٕممَّ  هٜم٤م، قمٜمدي اًمدارىمٓمٜمل وهذا وي٤ًمرًا، يٛمٞمٜم٤مً  شمٜمٔمر أراك ٕين ىمٚمٞماًل:

 سمرأي قُمقِرَض  طمٞمٜمم احلدي٨م وم٘مف قمـ أو احلدي٨م ُمْمٛمقن قمـ أضمٞم٥م ًمٙمٜمل إًمٞمؽ،

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اعم٘متدي إن: اًم٘م٤مئٚملم

 اإلُم٤مم يِم٤مرك أجْم٤مً  اعم٘متدي سم٠من ىمٚمٜم٤مش ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م» أخَّْٗمٜم٤م أن ُمٜمذ ٟمحـ 

ش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ط ىمقًمف ًمٕمٛمقم إقممًٓ  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمقًمف ذم

 هق هذا وم٘مط احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: اعم٘متدي ىمقل أن قمغم يدل ٟمص وضمقد قمدم ُمع

 هذا، ذم ٟمص يقضمد ٓ اًمتًٛمٞمع، اًم٘مقل هذا ُمع ينمك أن ًمف جيقز ٓ وأنف واضم٥م،

 وٓ ٟمخ٤مًمٗمف وٓش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ُٟمٕمٛمؾ ومحٞمٜمئذٍ 

: ي٘مقًمقن وهؿ آٟمٗم٤ًم؟ ذيمرشمف ُم٤م ُم١َمّداه ُم٤م ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمٕمٚممء سمٕمض سم٠مىمقال ٟمٕم٤مروف

ٜم٤م: »ي٘مقل أن اعم٘متدي ووفمٞمٗم٦م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل أن اإلُم٤مم وفمٞمٗم٦م  وًمؽ َرسمَّ
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 وم٘مط ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن ومٙمم ًمٜمص، إٓ اح٠مُمقم ووفمٞمٗم٦م اإلُم٤مم وفمٞمٗم٦م: أىمقل ،شاحلٛمد

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مط ي٘مقل ٓ اعم٘متدي يمذًمؽ سمٞمٜمٝمم، جيٛمع سمؾ محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 .سمٞمٜمٝمم جيٛمع وإٟمم

 وإٓ اًمدًمٞمؾ ومٕمٚمٞمف اعم١ُْمشَمؿ وسملم اإلُم٤مم سملم اجلزئٞم٦م هذه ذم اًمتٗمريؼ اّدقمك وُمـ

 ويمم ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ اًمٕم٤مم ًمٚمٜمص خم٤مًمٗم٤مً  يٙمقن

 اعمًجد ذم وصٚمٞم٧م اًمري٤مض، ضمئ٧م طمٞمٜمم ُمرة ٕول أنف أنَس  ومٚمـ َأنَْس  إن: ي٘م٤مل

 ُمـ رضمع اًمذي اًمًٕمقدي اًمٗمقج ُمع يمٜم٧م يقُمئذٍ  وأن٤م اإلُم٤مم، وراء هٜم٤مك اًمٙمٌػم

 هذا أن اًم٘مقم سملم يم٤مًمَٕمَٚمؿ ودمٕمٚمٜمل متٞمزين سمدًم٦م ٓسمس ويمٜم٧م هلؿ، يمٛمرؿمد ومٚمًٓملم

 اهلل ؾمٛمع: أن٤م ىمٚم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل ومٚمم ظم٤مذم، ًم٤ٌمس همري٥م، اًمرضمؾ

ٜم٤م محده عمـ  أن٧م: ي٘مقل ؾِمٜم٤ًم، ُمٜمل أيمؼم يقُمئذٍ  يم٤من رضمؾ اًمّمالة سمٕمد احلٛمد، وًمؽ َرسمَّ

 اًمًٜم٦م، هٙمذا: ًمف ىمٚم٧م ح٤مذا؟ش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» اإلُم٤مم ي٘مقل يمم اًمّمالة، ذم شم٘مقل

 سمـ حمٛمد  هٙمذا: ىم٤مل ح٤مذا؟: ًمف ىمٚم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي ٓ،: ىم٤مل

 يمم صٚمقا : ي٘مقل اهلل قمٌد سمـ حمٛمد ًمؽ ىمٚم٧م أن٤م ًمٙمـ: ىمٚم٧م ي٘مقل، اًمقه٤مب قمٌد

 ومٞمف ومم احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: يمٚمٞمٝمم ي٘مقل يم٤من وهق أصكم، رأجتٛمقين

ص ُم٤م قمٜمدٟم٤م  هذا، قمغم أزال ٓ وأن٤م اعم٘متدي، دون سم٤مإلُم٤مم إُمريـ سملم اجلٛمع ُيـَخّمِّ

 وإن اعمقوقع، ذم ٟمص ومٝمق صح إن احلدي٨م ومٝمذا اًمّمالة، صٗم٦م ذم ؾَمٓمَّرشمف وًمذًمؽ

 .يٕمٜمل ؿمٞمئ٤مً  ٟمخن ومم يّمح مل

 

 ( 22: 27: 00/ 096/ واًمٜمقر اهلدى) 

 فقفا صحة رشط أو الصالة أركان مـ ركـا ادلمقم كيس إذا

 أو يم٤مًمٗم٤محت٦م اًمريمٕم٦م صح٦م ذم ذط هق ُم٤م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ٟمز إذا اًم١ًمال:

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد يٙمٗمل أو يم٤مُمٚم٦م، سمريمٕم٦م شُمـْجؼَم  ومٝمؾ اًمًجقد، أو اًمريمقع
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 إمم اعمٜمز اًمريمـ إمم يٕمقد أن سم٤مؾمتٓم٤مقمتف يم٤من إذا ضمؼمه٤م، ُمـ ٓسمد ٓ، اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة شم٤مسمع صمؿ ذًمؽ إمم قم٤مد اًمريمقع أو اًمًجقد

ة يمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:  سمٕمض ،قمٛمر ُمًجد ُمًجدٟم٤م ذم طمّمٚم٧م طم٤مدصم٦م طمقل أؾمت٤مذٟم٤م ُمرَّ

 اًمٗم٤محت٦م، ُيْٙمِٛمٚمقا  هلؿ شَمَٞمّن  ُم٤م اعمًجد ذم اًمذيـ ُمـ ومٙمثػم اًم٘مراءة، ذم اؾمتٕمجؾ إئٛم٦م

 ومٙمٜم٧م اًمٗم٤محت٦م، يتٛمقا  ومل ومريمٕمقا  اًمريمٕم٦م، أول وُمـ اًمّمالة أول ُمـ ُمٕمف أهنؿ ُمع

 أظمرى صقرة أو هذا وُمثؾ هلؿ، يْمٛمـ ومٝمق و٤مُمـ اإلُم٤مم سم٠من يقُمٝم٤م أضم٧ٌم أؾمت٤مذي

 صٕم٥م يٙمقن همػمه أو اًمًجقد شمرك ؿمٖمٚم٦م: يٕمٜمل ؾمٝم٤م، إٟم٤ًمن: قمٜمٝم٤م اجلقاب أرضمق

 ُم٤م -ُمثالً – اًمتحٞم٤مت ىمرأ  اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ُم٤م سمدل وؿمؽ ؾمٝم٤م إٟم٤ًمن ًمٙمـ اًمتّمقر، ذم ىمٚمٞمؾ

ر  ٟمٗمًف؟ اجلقاب قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ هذا ومٝمؾ يريمع، سَمّده ح٤م إٓ شَمَذيمَّ

 .ىم٤مئؿ وهق اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  يرضمع ٓزم اًمِمٞمخ:

 .ضمديدة سمريمٕم٦م ي٠ميت: يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 .اًمٗم٤محت٦م أتؿ ُم٤م اًمذي ًمذًمؽ وسم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 .و٤مُمـ اإلُم٤مم ُم٘متٍد، ذًمؽ اًمِمٞمخ:

 .يمٚمٝم٤م اًمّمقر ذم اعم٘متدي قمـ اًمٙمالم ُمداظمٚم٦م:

 .أفمـ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اح٠مُمقم ٟمز إذا ُم٠مُمقم، ي٘مقل إخ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمريمٕم٦م صح٦م ذم ذط هق ُم٤م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ٟمز إذا: ىمٚم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

 .اح٠مُمقم قمـ اًمٙمالم ُمداظمٚم٦م:

 يمٞمػ؟ ويًجد، يريمع أُم٤مُمف اإلُم٤مم يتّمقر يمٞمػ اًمِمٞمخ:

– سم٠من -ُمثالً – ٟمًٞم٤من قمٚمٞمٝم٤م يٓمرأ  اًمًجقد أو اًمريمقع صقرة سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:
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 رء، يت٠مُمؾ أو رء ذم يتٗمٙمر سم٠من يًٝمق صمؿ إومم اًمًجدة يًجد اًمًجقد ذم -ُمثالً 

 .سم٤مًمتِمٝمد اإلُم٤مم وإذا رأؾمف ومػمومع اإلُم٤مم، شمٙمٌػم يًٛمع ومٚمؿ

 .يٕمٜمل طمدث وهذا اًمِمٞمخ:

 .ؾمٜمقات قمنم ُمٜمذ ًمٕمٚمف ُمرة، زم وىمع ًمٕمٚمف احل٘مٞم٘م٦م اًم٤ًمئؾ:

 ُم٘متدي؟ وأن٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 .ُم٘متدي وأن٤م ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

 يٕمقد ُم٤م ٓسمد اجلقاب، ٟمٗمس ُم٘متدي٤ًم، يم٤من وًمق -ـمٌٕم٤مً – اجلقاب ٟمٗمس هق اًمِمٞمخ:

 .اًمريمـ إمم

 .يم٤مُمٚم٦م سمريمٕم٦م ي٠ميت يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 37: 74/ 422/ واًمٜمقر اهلدى) 

 إوىل التسؾقؿة اإلمام يسؾؿ أن بعد ادلمقم يسؾؿ هؾ

 الثاكقة التسؾقؿة يسؾؿ حتك يـتظر أو

 اًمٞمٛملم اًمتًٚمٞمؿ اإلُم٤مم وراء أؾمٚمؿ أين جيقز هؾ اًمّمالة ذم اًمتًٚمٞمؿ أثٜم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 اًمتًٚمٛمتلم؟ خيٚمص ٕن اٟمتٔمر وٓ اًمٞم٤ًمر صمؿ

 سم٤مًمّمالة اخلروج ٕن اًمث٤مٟمٞم٦م: شمًٚمٞمٛمتف شمٜمتٔمر أن يٜمٌٖمل وُم٤م ـمٞم٥م، ؾم١مال هذا اًمِمٞمخ:

ومم، اًمتًٚمٞمٛم٦م هل إٟمم اًمتًٚمٛمٞمتلم ُمـ اًمريمـ: أي. إومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م يٙمقن  اًمتًٚمٞمٛم٦م أُم٤م ٕا

 اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم ُمٕمف وايمتٗمٞم٧م شمًٚمؿ، مل يًٚمؿ مل وإن ؾمٚمٛم٧م، ؾمٚمؿ وم٢من ؾمٜم٦م، ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م

ومم،  صمؿ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ُمـ وَمَرغَ  يًٛمٕمقه طمتك اإلُم٤مم اٟمتٔم٤مر ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف وُم٤م ٕا

ومم سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م يت٤مسمٕمقٟمف  .اعم٠ًمخ٦م ذم اًمراضمح ظمالف هذا واًمث٤مٟمٞم٦م، ٕا

 ( 22: 71: 28/ 408/واًمٜمقر اهلدى) 
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 ورفع اإلمام فركع اإلمام خؾػ الؼقام أضال مـ حؽؿ

 ادلمقم يركع ومل

 رومع ومٝمق وشم٠مظمرت، شم٘مرأ  فَمّٚمٞم٧م وأن٧م ريمع، اإلُم٤مم[ إذا] اًمنمع طمٙمؿ اًم١ًمال:

 ٓ؟ أم اًمريمٕم٦م قمٚمٞمؽ ُيّْمٞمَّع هذا هؾ ويمّٛمٚم٧م، ريمٕم٧م أن٧م[ صمؿ]  اًمريمقع، ُمـ

 .اًمريمٕم٦م قمٚمٞمؽ وم٤مشم٧م  اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم ُمع اًمّمالة، أول ُمـ ُمٕمف أن٧م أنؽ وًمق اًم٤ًمئؾ:

 .اًمريمقع ومٗم٤مشمؽ اًمريمقع، ذم اإلُم٤مم ؿم٤مريم٧م ُم٤م ًمٙمـ قم٤مرف، أن٤م اًمِمٞمخ:

 محده عمـ اهلل ؾمٛمع:هق  ريمٕم٧م،: أن٧م أيمؼم اهلل رايمع، واإلُم٤مم ضمئ٧م ًمق يمم

 .هب٤م شم٠ميت أن ومٕمٚمٞمؽ اًمريمٕم٦م، أدريم٧م ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًمريمقع، أدريم٧م ُم٤م راومٕم٤ًم،

 (22: 48: 72/ 371/واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾؿسبقق اإلحرام تؽبرة

 ُيّٙمؼّم  أن قمٚمٞمف ومٝمؾ اًمريمقع، ذم اًمٜم٤مس ووضمد اًمّمالة إمم رضمؾ ضم٤مء إذا اًم٤ًمئؾ:

 واطمدة؟ أم اًمريمقع، إمم اًمٜمزول وشمٙمٌػمة اإلطمرام، شمٙمٌػمة: شمٙمٌػمشملم

 .شمٙمٌػمشم٤من اًمِمٞمخ:

 ( 22: 43: 74/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 

 ُكبرف ثؿ الصالة فؼطع صالتف إلمتام ادسبقق يؼؿ مل إذا

 اإلُم٤مم، ُمع ؾمٚمؿ صمؿ ريمٕمتلم، وم٤مشمتف وىمد ُمت٠مظمراً، اًمّمالة إمم اًمرضمؾ، طمي إذا اًم٤ًمئؾ:

 وم٤مشمف؟ ُم٤م يتؿ أم يٕمٞمده٤م، أن قمٚمٞمف ومٝمؾ صالشمؽ، شمتؿ مل إٟمؽ: ًمف ىمٞمؾ صمؿ وشمٙمٚمؿ،

 .اًمًٝمق ؾمجديت ويًجد يتٛمٝم٤م، اًمِمٞمخ:

 (22: 47: 29/ 308/واًمٜمقر اهلدى) 
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 صذ ومـ وقتفا، عـ الصالة ُيؼدم إمام وراء الصالة حؽؿ 

 يعقدها؟ ففؾ صالتف دم يطؿئـ ٓ إمام خؾػ

  اًمقىم٧م، وم٠مص٤مب اًمٜم٤مس أمَّ  ُمـ: »ي٘مقل -ؿمٞمخ ي٤م- طمدي٨م هٜم٤مك: ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

م إُم٤مم ُمع صغم ُمـ أن احلدي٨م، هذا ُمـ ٟمٗمٝمؿ ومٝمؾ آظمره، إممش.. وهلؿ ومٚمف  اًمّمالة ُيَ٘مدِّ

 اًمّمالة؟ يٕمٞمد ٓ اح٠مُمقم أن وىمتٝم٤م، قمـ

 قمٚمٞمف ىمقًمف يرد ومٝمٜم٤م يٕمٚمؿ، يم٤من إذا أُم٤م اح٠مُمقم، يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا هذا اًمِمٞمخ:

ء ؾَمَٞمٚمِْٞمُٙمؿ: »اًمًالم  صمؿ وىمتٝم٤م، ذم أنتؿ ومّمٚم قه٤م وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ي١مظمرون ُأُمرا

 ش.ٟم٤مومٚم٦م ًمٙمؿ شمٙمقن ُمٕمٝمؿ صٚم قه٤م

 أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ ُيَّمٚم قن: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أظمر يم٤محلدي٨م احلدي٨م هذا

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ

 صحٞمح٦م: اًمّمالة هذه إن: ٟم٘مقل ٓ ـمٝم٤مرة، سمدون يّمكم رضمالً  أن قمٚمٛمٜم٤م ًمق أُم٤م

 .شمٕمٚمؿ يمم اًمّمالة، ذوط ُمـ اًمقىم٧م يمذًمؽ اًمنمط، ُي١َمدِ  مل أنف قمٚمٛمٜم٤م ٕنٜم٤م

 ي٘مٞمؿ ٓ صالشمف، ذم ينع إُم٤مم وراء صغم اًمذي اإلٟم٤ًمن: ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 قمغم ُيٕمٞمد ٓ ومٝمذا اًمًجدشملم، سملم واجلٚمقس اًمريمقع ُمـ اًمرومع ذم وظم٤مص٦م إريم٤من،

 اًمٌخ٤مري؟ ذم اًمذي احلدي٨م

 .يمذًمؽ هق اًمِمٞمخ:

 يمذًمؽ؟ ُمداظمٚم٦م:

 .يمذًمؽ هق اًمِمٞمخ:

 اًمقىم٧م؟ همػم ذم صغم ًمق ُيٕمٞمد أنف وسملم هذا، سملم اًمتقومٞمؼ يمٞمػ: ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 شمٕمرف- اًمّمالة ذم آـمٛمئٜم٤من ٕن :-ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- إُمر خيتٚمػ اًمِمٞمخ:
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 وُم٤م ٟمتٌٜم٤مه، اًمذي وهذا ريمـ، ي٘مقل ُمـ سملم ُم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ومٞمٝم٤م إىمقال -أن٧م

 .وم٘مط ؾمٜم٦م إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م واضم٥م، إٟمف: ىم٤مئؾ سملم وُم٤م ومرض، سم٠منف ىم٤مئؾ سملم

 ٓ ُم٠ًمخ٦م قمغم -وطمديث٤مً  ىمديمً - اًمٕمٚممء سملم ظمالف ومٞمف طمٙممً  ٟمٕم٤مُمؾ أن يّمح ومال

 .ريمٜم٤مً  أو ذـم٤مً  يمقهن٤م قمغم وُمـُْجَٛمعٌ  ومٞمٝم٤م، ظمالف

 (22: 79: 22/ 348/واًمٜمقر اهلدى) 

 الؼراءة دم يؾحـ مـ خؾػ الصالة 

طَ ﴿: ي٘مقل أن سمدل اًمٗم٤محت٦م، ذم َيْٚمَحـ ُمـ ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ ُم٤م ُمداظمٚم٦م: ا َ  اًمٍمِّ

َتِ٘مٞمؿَ  ًْ ُ  .سم٤مًمٕم٤مُمٞم٦م اعمًت٘مٞمؿ: ي٘مقل ،[6:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اعْم

 ومّمالشمؽ يتٞمن مل وإن سمف، ومٕمٚمٞمؽ ُمٜمف وأىمرأ  ظمػم هق ُمـ ًمؽ شَمَٞمنَّ  إذا اًمِمٞمخ:

 طمؼ ذم- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ٟمٗمًف: قمٚمٞمف حلٜمف ووزر صحٞمح٦م، ظمٚمٗمف ُمـ

 ش.وقمٚمٞمٝمؿ ومٚمٙمؿ أظمٓم٠موا وإن وهلؿ، ومٚمٙمؿ أص٤مسمقا  وم٢من سمٙمؿ، ُيَّمٚم قن: »-إئٛم٦م

 (22: 44: 29/ 826/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام كقة عـ ادلمقم كقة اختالف

 ُيّمّٚمقن وهؿ ىمري٦م سم٠مهؾ ومٛمرّ  اًمٕمِم٤مء، وىم٧م طمتك ُم٤ًمومر رضمؾ:  قول سائل

 يّمٚمقن أهنؿ ًمٔمٜمف اعمٖمرب سمٜمٞم٦َّم ُمٕمٝمؿ صغم اًم٘مري٦م أهؾ ُمـ آظمر ورضمؾ اًمٕمِم٤مء،

 وضمزايمؿ إدًم٦م ذيمر ُمع ذًمؽ، ذم أومتقٟم٤م اًمرضمٚملم، هذيـ ُمـ يُمّؾ  طم٤مل ومم اعمٖمرب،

 ظمػماً؟ اهلل

 .وآه وُمـ وصحٌف وآخف اهلل رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل، احلٛمد اًمِمٞمخ:

 وإٟمم قمٜمٝم٤م، اًم١ًمال ضم٤مء اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ٟمص ًمديٜم٤م يقضمد ٓ أنف: احل٘مٞم٘م٦م

 .وآضمتٝم٤مد آؾمتٜم٤ٌمط ُمـ رء سمٓمريؼ شم١مظمذ
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 ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م، اظمتالف أن اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ إٟمف: ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .اًم٘مدوة وصح٦م اًمّمالة، صح٦م ذم شم١مصمر ٓ اإلُم٤مم

 صالشمف صمؿ ط اًمٜمٌل وراء أظمرة اًمٕمِم٤مء ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ -صالة ُمثالً - ومٝمٜم٤مك

 وراءه وعمـ ٟم٤مومٚم٦م ًمف شمٙمقن أهن٤م: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء ويمم سم٘مقُمف، إي٤مه٤م

 ش.ومريْم٦م

 يمٞمٗمٞم٤مت ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ذم ضم٤مءت اًمتل اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض هٜم٤مك أن يمم

 .اخلقف صالة سم٠مصح٤مسمف ط اًمٜمٌل صالة

 ه١مٓء ومٞمٜمٓمٚمؼ هبؿ، يًٚمؿ صمؿ إومم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ريمٕمتلم يّمكم يم٤من أنف: ذًمؽ ومٛمـ

- ومتٙمقن اًمريمٕمتلم، ط اًمٜمٌل وراء وشمّمكم ًمت٠ميت إظمرى، اًمٓم٤مئٗم٦م ُمّم٤مّف  إمم

 اًمٗمريْم٦م، هل -اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إوًمٞم٤من اًمريمٕمت٤من -احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م

 .ٟم٤مومٚم٦م هل إٟمم إظمرى سم٤مجلمقم٦م إظمري٤من واًمريمٕمت٤من

 .أن أؾمتحيه٤م ٓ أظمرى أُمثٚم٦م شمقضمد رسمم: وهٙمذا

 ذم سم٤مًمٜمقاوح يٕمٛمؾ يم٤من اًمذي إقمرايب، ذًمؽ طم٤مدصم٦م هٜم٤م ٟمذيمر أن ٓسمد: يمذًمؽ

 ذات سمف اىمتدى ومٚمم ،-قمٜمف اهلل ريض- ُمٕم٤مذ ظمٚمػ ًمٞمّمكم ُم٤ًمءً  وي٠ميت اًمٜمٝم٤مر، أثٜم٤مء

 أن ٟمٗمًف ذم ُأخ٘مل أو ومٔمـ اًمٌ٘مرة، ؾمقرة اسمتدأ ىمد وؾمٛمٕمف أظمرة، اًمٕمِم٤مء صالة يقم

 ُمـ اًمّمالة ىمٓمع وًمذًمؽ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ضمداً  وـمقيٚم٦م ـمقيٚم٦م ؾمتٙمقن اًم٘مراءة هذه

 .ًمقطمده وصغم ُمٕم٤مذ ظمٚمػ

 هذا صالة سم٠من:ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع -طمٞمٜمئذ– اًمٜمّمقص هذه إمم ٟمٔمرٟم٤م وم٢مذا

ف اًمٕمِم٤مء، صالة يّمكم وهق سم٤مإلُم٤مم، اىمتدى اًمذي اعم٘مٞمؿ ذاك أو اعم٤ًمومر،  يمٌؾ  ويتقمهَّ

 ذم ومٝمق اًمٕمِم٤مء، صالة يّمكم يم٤من إٟمم أنف ًمف ومٞمتٌلم اعمٖمرب، صالة يّمكم إٟمم أنف ُمٜمٝمم

سمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض ومحٞمٜمم ريمٕم٦م، أول ذم اإلُم٤مم أدرك إذا احل٤مًم٦م، هذه  اًمرا

 قمغم إظمػم اًمتِمٝمد ذم ًمٞمجٚمس سم٤مإلُم٤مم اًم٘مدوة وي٘مٓمع آٟمٗمّم٤مل، يٜمقي ُمٜمٝمم يمؾ

 صالة ُمـ أدرك ُم٤م سم٤مإلُم٤مم وي٘متدي يٜمٝمض صمؿ ومٞمًٚمؿ، -إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم- اًمثالث رأس
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 .اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ذم زم يٌدو ُم٤م هذا ًمف، اًمٕمِم٤مء

 اعمٖمرب أظمر وهق اًمٕمِم٤مء، يّمكم اإلُم٤مم ذاك أن يٕمٚمؿ اعم٤ًمومر اًمرضمؾ اًم٤ًمئؾ:

 اعمٖمرب؟ سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ اجلمقم٦م، ُمع ومدظمؾ

 سمف، ي٘متدي وإٟمم اًمٕمِم٤مء، صالة قمـ اعمٖمرب صالة شم٠مظمػم جيقز ٓ ـمٌٕم٤ًم، اًمِمٞمخ:

سمٕم٦م اًمريمٕم٦م إمم اإلُم٤مم يٜمٝمض طمٞمٜمم -آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمم- اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي صمؿ  .اًمرا

 ٟم٤مومٚم٦م اًمٕمِم٤مء ُمٕمٝمؿ يّمكم اًمٜم٤مومٚم٦م، سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ يدظمؾ: ىم٤مل اًمٕمٚممء سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 .اًمٕمِم٤مء صمؿ اعمٖمرب، يّمكم صمؿ ًمف،

 ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اًم٘مقل؟ هذا صح٦م ومم أدري، ٓ اًم٤ًمئؾ:

ُم٧م اًمذي هذا اًمِمٞمخ:  اظمتالف أن ُٕبلمِّ  هق أدًم٦م، ُمـ ىمدُم٧م ُم٤م ىمدُم٧م، ًمف، ىَمدَّ

 .اًمّمالة صح٦م ذم شَمّيه ٓ اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اعم٘متدي ٟمٞم٦م

 اًمّمالة هذه شمٙمقن أن وم٠مومم: اًمٕمِم٤مء يّمكم واإلُم٤مم اعمٖمرب، يّمكم هق يم٤من وم٢مذا

 أنف إُمر ذم ُم٤م يمؾ صحٞمح٦م، اعمتٜمٗمؾ وراء اعمٗمؽمولم صالة شمٙمقن أن ُمـ صحٞمح٦م،

 .اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن وهق اعمقوقع، ذم واؾمٓم٦م إمم ُيت٤مج

 ( 22: 47: 32/   397/  واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل بؿـ ادغرب يصيل مـ إئتامم 

 وضم٤مء اعمٓمر، -ُمثالً – ًمٕمذر واًمٕمِم٤مء اعمٖمرب سملم مجع اإلُم٤مم يم٤من إذا: ـمٞم٥م :ادلقي

 يٕمٛمؾ؟ ومٙمٞمػ اعمٖمرب: يّمؾ ومل اًمٕمِم٤مء صالة سم٠منف يٕمٚمؿ مل أم قمٚمؿ ؾمقاء  رضمؾ،

 .اًمٕمِم٤مء يّمكم اًمذي وراء اعمٖمرب يّمكم اًمِمٞمخ:

 .اإلُم٤مم يّمكم هق ريمٕم٤مت، أرسمع :ادلقي
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 .صمالصم٤مً  يّمكم، هق ٓ، اًمِمٞمخ:

 صالة وم٠مدرك اًمٕمِم٤مء، صالة ُأىمٞمٛم٧م وىمد ضم٤مء أنف اعمقوقع، ٟمتّمقر هٜم٤م: يٕمٜمل

 أن ومٕمٚمٞمف اعمٖمرب، يّمؾ مل سمٕمدُ  وهق اًمٕمِم٤مء يّمكم أن ًمف جيقز ٓ ومٝمق أوهل٤م، ُمـ اًمٕمِم٤مء

 إِنَّ ﴿: ٕنف اعمٖمرب: صالة يٜمقي هق ًمٙمـ اًمٕمِم٤مء، يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هبذا ي٘متدي

الةَ   .[124:اًمٜم٤ًمء﴾ ]َُمْقىُمقشًم٤م يمَِت٤مسًم٤م اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  قَمغَم  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمّمَّ

 سم٢مُم٤مم اىمتدى وًمق جيقز ٓ- يمذًمؽ اًمّمالة، وي١مظمر ي٘مدم أن قم٤مدةً  ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ويمم

 وإٟمم اعمٖمرب، صالة ومٞمّمكم ُيثَٜمِّل صمؿ اًمٕمِم٤مء يّمكم أن ًمف جيقز ٓ ،-اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم

 .اًمٕمِم٤مء صالة يّمكم اًمذي اإلُم٤مم هذا وراء اعمٖمرب سمّمالة اًمّمالة يٌتدئ

 إمم اإلُم٤مم ىم٤مم ُم٤م وم٢مذا اًمّمالة، أول ذم اإلُم٤مم ُمع اىمتدى أنف: اومؽموٜم٤م وٟمحـ

 قمغم زي٤مدة ٕنف :-اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م ٟمقى- اعمٗم٤مرىم٦م وٟمقى هق ضمٚمس اًمراسمٕم٦م، اًمريمٕم٦م

 أو أرسمٕم٤مً  اًمّمٌح صغم يمٛمـ ُيٌٓمٚمٝم٤م، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  اعمٖمرب صالة ذم ريمٕم٤مت صمالث

 اًمّمقر هذه يمؾ ذم ومرق ٓ اصمٜمتلم، أو صمالصم٤مً  اًمٕمٍم أو اًمٔمٝمر أو اًمٕمِم٤مء صغم أو صمالصم٤ًم،

 .ٟم٘مّم٤مً  أو زي٤مدة اًمّمالة سمٓمالن ذم

 سمثالث ي٠ميت أن إمم ُمْمٓمر ٕنف اإلُم٤مم: ُمٗم٤مرىم٦م يٜمقي أن خمرج، ومٚمف: وهلذا

 طمٞم٨م سم٤مإلُم٤مم، وي٘متدي ومٞم٘مقم هق ؾمٚمؿ وم٢مذا اًمراسمٕم٦م، ذم يت٤مسمٕمف وٓ اعمٖمرب، ريمٕم٤مت

 .…اًمذي هذا اًمًالم، ىمٌؾ أدريمف وًمق ُمٕمف، اًمٕمِم٤مء صالة يًت٠منػ يم٠منف

 يمٞمػ؟ هذه، اعمٗم٤مرىم٦م ٟمٞم٦م اإلُم٤مم، ىمٌؾ يًٚمؿ أنف: ؿمٞمخ ي٤م اعمخ٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع ُم٤م :ادلقي

 اعمخ٤مًمٗمتلم أي   ٕنف ُمٜمٝم٤م: سمد ٓ هذه ًمٚمٛمخ٤مًمٗم٦م، هذا ُمْمٓمر ُمْمٓمر، اًمِمٞمخ:

 اهلل ريض- ضمٌؾ سمـ ُمٕم٤مذ وراء ُم٘متدي٤مً  دظمؾ اًمذي إنّم٤مري أذاك:أقمذر ص٤مطمٌٝم٤م

 اًمّمالة ىمٓمع اًمٌ٘مرة ؾمقرة اومتتح ومٚمم أظمرة، اًمٕمِم٤مء صالة سم٘مقُمف يّمكم وهق ،-قمٜمف

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه اًمذي أم هذا: أقمذر اًمرضمٚملم أي وطمده، يّمكم واٟمٍمف

 قمٚمٞمف اهلل ومروٝم٤م اًمتل اًمّمالة يّمحح أن يريد ٕنف أقمذر: إول أن ؿمؽ ٓ
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 اًمّمالة يٜمقي أن اًمنمقمل، اًمتقىمٞم٧م يٕمٙمس أن اًمٕمذر ُمـ وًمٞمس أرسمٕم٤ًم، وًمٞمس صمالصم٤مً 

 . اعمٖمرب يّمكم ذًمؽ وسمٕمد أرسمٕم٤ًم، اإلُم٤مم وراء

 أرسمع يّمكم اإلُم٤مم، هذا وراء اًمٜم٤مومٚم٦م يٜمقي: ي٘مقل سمٕمْمٝمؿ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

 اًمؽمشمٞم٥م قمغم اًمّمالة يًت٠منػ ذًمؽ سمٕمد صمؿ ٟم٤مومٚم٦م، يٜمقهي٤م ًمٙمـ اإلُم٤مم، ُمع ريمٕم٤مت

 .اًمٕمِم٤مء ريمٕم٤مت أرسمع صمؿ اعمٖمرب، ريمٕم٤مت صمالث يّمكم اعمٕمروف،

 اًمٗمتقى هبذه يٗمتل ُمـ هل٤م يتٜمٌف ٓ يمٞمػ أدري وُم٤م أظمرى، خم٤مًمٗم٦م ذم ي٘مع هٜم٤م ًمٙمـ 

 ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهل، أٓ إظمػمة،

 اًمّمقر هذه يمؾ أن ؿمؽ ٓ ومريْم٦م، يّمٚمقن واًمٜم٤مس ٟم٤مومٚم٦م يّمكم أن إلٟم٤ًمن جيقز ومم

 :ي٘م٤مل يمم احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ ختٚمق ٓ

 .سمٕمض ُمـ أهقن اًمنم سمٕمض طمٜم٤مٟمٞمؽ

يـ، سملم اعمًٚمؿ وىمع إذا: اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل ويمم  ًمف سمد وٓ خم٤مًمٗمتلم، سملم:أن ًمٜم٘مؾ أو َذَّ

م، ومٚمٞمخؽم إطمدامه٤م، ُمـ  .اًمٕمٚمؿ ـم٤مًم٥م يٕمرومف أن يٜمٌٖمل اًمذي اًمٗم٘مف ُمـ وهذا أظمَٗمٝمَّ

 .أظمػ هل إظمػمة احل٤مًم٦م أن:ؿمٞمخٜم٤م اًمٔم٤مهر سمس :ادلقي

 وهل؟ اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٝمؿ، اًمٕمِم٤مء يّمكم يٕمٜمل ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ» ٕنف اًمٜم٤مومٚم٦م: سمٜمٞم٦م يّمكم أنف :ادلقي

 .…اعمٖمرب يّمكم اًمٕمِم٤مء صغم ُم٤م إومم اًمّمقرة وذم

 اعمٙمتقسم٦م؟ هق صغم ُم٤م سمس اًمِمٞمخ:

 .اًمٕمِم٤مء اعمٙمتقسم٦م اعمٙمتقسم٦م، إومم وًمٙمـ :ادلقي

 أّي  ذم ٟمتٜم٤مىمش ٟمحـ أن ًمٙمـ خم٤مًمٗم٦م، ُمـ سمد ٓ:ىمٚم٧م أن٤م ُمٕمٚمٞمش، اًمِمٞمخ:

 .أىمؾ اعمخ٤مًمٗمتلم

 وًمق- ُمٙمتقسم٦م، صغم أنف ومٞمف يّمح اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ وراء اعمٖمرب صغم اًمذي هذا

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دظمؾ ح٤م: ىم٤مل ح٤م -ُمثالً – يٕمٜمل ،-اعمٙمتقسم٦م ذيؽ همػم هل أهن٤م
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 آخّمٌح: »ًمف ىم٤مل اًمّمالة، أىمٞمٛم٧م وىمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م يّمكم رضمالً  ورأى اًمٗمجر صالة ذم

 صمالث يّمكم اًمذي هذا أُم٤م اًمٗمريْم٦م، قمغم ٟم٤مومٚم٦م زاد ٕنف :شأرسمٕم٤مً  آخّمٌح أرسمٕم٤ًم،

 وًمذًمؽ شمٚمؽ، قمـ ختتٚمػ يمٞمٗمٞمتٝم٤م يم٤مٟم٧م وإن ُمٙمتقسم٦ًم، صغم هذا اًمٗمرض، ريمٕم٤مت

 .اعمٗم٤مرىم٦م ُمـ سمد ٓ إٟمف: ىمٚمٜم٤م

 خُتٗمِّػ ومٝمل إظمرى، اًمّمقر سمٕمض ذم صم٤مسمت٦م يٕمٜمل -أجْم٤مً – اعمٗم٤مرىم٦م أصؾ سمٕمديـ

 .صدده ذم ٟمحـ ومٞمم اعمخ٤مًمٗم٦م ؿم١مم ُمـ

ٟمٜم٤م ُمـ يمثػماً  ًمٕمؾ  ُم٤م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل اخلقف صالة أن يٕمٚمٛمقن احل٤مضيـ إظمقا

 صقر هل٤م هذه اخلقف ومّمالة اًمزُم٤من، هذا ذم وىمٕم٧م اًمتل اًمٗمتٜم٦م هذه ذم أطمٞمٞم٧م أفمٜمٝم٤م

 وذًمؽ ريمٕم٦م، ُمٜمٝمؿ ًمٙمؾٍ  اجلمقم٦م ًمٙمـ ًمٜمٗمًف، ريمٕمتلم يّمكم اإلُم٤مم أن: ُمٜمٝم٤م قمديدة،

 .ـم٤مئٗمتلم أو صٗملم ًمٚمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسمقن يٜم٘مًؿ سم٠من

 أن سمٞمٝمٛمٜم٤م إزم ه٤م ًمٙمـ اجلديد، اًمٗم٘مف ُمـ رء إمم حتت٤مج اعم٠ًمخ٦م: احل٘مٞم٘م٦م أن 

 صالة اًمٙمرام سم٠مصح٤مسمف صغم يم٤من اًمزُم٤من ًمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 ي٘مقل ًمٙمـ يمٞمٗمٞم٦م، قمنمة مخس اًمرواي٦م طمٞم٨م ُمـ سمٚمٖم٧م ضمدًا، قمديدة صقر ذم اخلقف

 .وم٘مط يمٞمٗمٞم٤مت ؾمٌع إٓ يّمح ٓ: -اهلل رمحف- اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ

 اًمٕمدو يٙمقن وىمد اًم٘مٌٚم٦م، يًت٘مٌؾ اإلُم٤مم، يٜمتّم٥م: اًمّمحٞمح٦م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت هذه ُمـ

و اًمِممل، يًت٘مٌؾ أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومال اًمِممل،: سمٛمٕمٜمك اًم٘مٌٚم٦م، ُدسُمر ذم  يًت٘مٌؾ سمِد 

 ومٙم٤من وًمذًمؽ اعمنميمقن، سمف َيْٖمُدر أن ممٙمـ أصح٤مسمف، سمجٛمٞمع صغم ًمق ومٝمق اجلٜمقب،

 ،-اًمًالم قمٚمٞمف- ظمٚمٗمف سمٞمّمكم وىمًؿ اًمٕمدو، وضمف ذم ىمًؿ: ىمًٛملم اًمّمح٤مسم٦م ي٘مًؿ

 جيٚمًقن اعمٗم٤مرىم٦م، اًمرؾمقل ظمٚمػ اًمذي اًمّمػ ومٞمٜمقي إومم، اًمريمٕم٦م ومٞمّمكم

 .اًمٕمدو دُم٤َمه يم٤مٟم٧م اًمتل اجلمقم٦م َُمَّم٤مّف  وي٠مظمذون ويذهٌقن، ويًٚمٛمقن، ويتِمٝمدون

 اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٚمريمٕم٦م ىم٤مئمً  يٜمتٔمرهؿ وهق اًمرؾمقل، ُمع وشم٘متدي اجلمقم٦م هذه شم٠ميت صمؿ

 ُمٕم٤مين ُمـ وهذا واطمدة، ريمٕم٦م ًمٚمجمقم٦م ويٙمقن ريمٕمت٤من، ًمٚمرؾمقل ومتٙمقن هبؿ، ومٞمًٚمؿ

 .ريمٕم٦م اخلقف صالةش ريمٕم٦م اخلقف صالة: »-اًمًالم قمٚمٞمف- ىمقًمف
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 ومٜمحـ اًمنمع، ذم أصؾ ًمف ومٝمذا ذقمل، قمذر أضمؾ ُمـ اعمٗم٤مرىم٦م ومٜمٞم٦م: إذاً  

 ذم ومٜم٘مع اًمٗمريْم٦م، أىمٞمٛم٧م وىمد اًمٜم٤مومٚم٦م يّمكم: ٟم٘مقل أن ُمـ أيمثر هذا، إمم ٟمًؽموح

 أُم٤م ،شاعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اعمخ٤مًمٗم٦م صٚم٥م

 .وأظمػماً  أوًٓ  ذيمرُت  ح٤م شمٚمؽ: ُمـ -ؿمؽ سمال- أهقن ومٝمذه اعمٗم٤مرىم٦م

 ( 22: 24: 18/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 12: 12/   744/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام إضالة عـد الصالة قطع مرشوعقة

 ش.ُمٕم٤مذ ىمّم٦م: »طمدي٨م» -

 .صحٞمح

 [:القصة روا ات ختر ج بعد اإلمام قال]

 اإلُم٤مم ُمٗم٤مرىم٦م يٜمقى أن ًمٚمٛم٠مُمقم يّمح أنف قمغم اًم٘مّم٦م هبذه اعم١مًمػ اؾمتدل :شمٜمٌٞمف

ُم٤م أن اًم٘مّم٦م رواي٤مت ُمـ اًمٔم٤مهر وم٢من، ٟمٔمر ذًمؽ ورم، اجلمقم٦م شمرك يٌٞمح ًمٕمذر  طمرا

: اًم٤ًمسم٘م٦م اًمرواي٦م رم يمم، ضمديد ُمـ وطمده اًمّمالة واؾمت٠منػ ُمٕم٤مذ وراء اًمّمالة ىمٓمع

، ذيمرٟم٤م اًمذى اًم٘مٓمع دًمٞمؾ آٟمٍماف وم٢منش اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م رم ومّمغم اًمرضمؾ وم٤مٟمٍمف»

 أو اًمّمالة ىمٓمع يٙمقن أن ُيتٛمؾ وهذاش: »0/160ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ وىمقل

 إمم اعمذيمقر آٟمٍماف ًمف يؼمر ُم٤م هٜم٤مك يم٤من ح٤م اًم٘مدوة أراد ًمق ٕنف، سمٕمد ومٞمفش اًم٘مدوة

 يمم سمف اًمّمالة شمٌٓمؾ يمثػما  قمٛمال يتْمٛمـ ٕنف اعمًجد ٟم٤مطمٞم٦م

 صمؿ، ومًٚمؿ اًمرضمؾ وم٤مٟمحرف، ُمًٚمؿ ذم ًمٙمـ: »وم٘م٤مل اؾمتدرك احل٤مومظ أن قمغم، خيٗمك ٓ

 .أقمٚمؿ واهلل، ذيمرٟم٤م ومٞمم ٟمص ومٝمذاش وطمده صغم

 ([097) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء] 
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 لؾجامعة مدرًكا يؽقن ففؾ اإلمام مع السفق شجقد أدرك مـ

 ؾمجقد ذم واإلُم٤مم اعمًجد، دظمؾ رضمالً  أن ًمق: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: إول أُم٤م :ادلقي

 اًمًٝمق، ؾمجقد اإلُم٤مم ؾمجد صمؿ اًمٗمريْم٦م، ُمـ ريمٕم٤مت إرسمع ُمـ اًمًالم سمٕمد اًمًٝمق

 مج٤مقم٦م؟ ًمف حت٥ًم اًمًٝمق ؾمجقد ذم اإلُم٤مم أدرك وم٢مذا

 .ذًمؽ ىمٌؾ أو وؾمٓمٝم٤م، أو أوهل٤م، ُمـ أدريمٝم٤م ًمق يمم ًمٞمس وًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ( 22: 31: 48/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

  الػجر شـة صالة بـقة الػجر صالة دم اإلمام مع الدخقل

 ومٕمٜمد اًمٗمجر،[ صالة] ُمٞمٕم٤مد ىمٌؾ ي١مذٟمقن أهنؿ شمٕمٚمٛمقا  أنتؿ ؿمٞمخٜم٤م، ُمداظمٚم٦م:

 ريمٕمتلم سمٜمٞم٦م ُمٕمٝمؿ أصكم أنزل وم٠من٤م اًمّم٤مدق، اًمٗمجر أذان ُمققمد: يٕمٜمل يٙمقن اإلىم٤مُم٦م

 اًمٗمريْم٦م، اًمّمالة زوضمل ُمع وأصكم اًمٗمجر ؾمٜم٦م ريمٕمتلم أصكم وم٠مرضمع شمٓمقع: يٕمٜمل

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ جيقز؟ هؾ

 أىمٞمٛم٧م إذا: »-إهؿ وهق- إول،: ًمًٌٌلم -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- جيقز ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ش.اعمٙمتقسم٦م إٓ صالة ومال اًمّمالة

 ومرض: يٕمٜمل ُأىمٞمٛم٧م اًمتل اًمّمالة شُمَّمكم أن جي٥م شمٓمقع، أن جيقز ُم٤م وم٠من٧م

 ُم٤مر؟ اًمٗمجر،

 .ـمٞم٥م ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ٓ اًمًٜم٦م هذه إذان، ىمٌؾ وىمٕم٧م أهن٤م سم٥ًٌم وم٤مشمتؽ اًمتل اًمًٜم٦م: اًمث٤مين اًم٥ًٌم

 حتٞم٦م َصٚمِّٝم٤م وإٟمم طم٤من، ُم٤م اًمٗمجر وىم٧م ٕن اًمٗمجر: ؾمٜم٦م أهن٤م أؾم٤مس قمغم شمّمٚمٝم٤م
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 ُم٤مر؟ اعمًجد،

 أو اعمًجد ذم ؾمقاءً - اًمٗمجر ؾمٜم٦م شمّمكم اإلُم٤مم، ُمع شمّمٚمٞمٝم٤م اًمتل اًمٗمريْم٦م سمٕمد صمؿ

 شمّمكم أن ىمٌؾ ومتٕمقد شمٕمقد، طمتك يّمٚمقن ُم٤م اًمدار ذم أهنؿ شمٕمٚمؿ يمٜم٧م وإذا -اًمدار ذم

ً، اًمدار ذم شمّمٚمٞمٝم٤م اعمًجد، ذم اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمٗمجر ؾمٜم٦م  سمؽ يّمٚمقن وهؿ ضمٝمرا

 واوح؟ ٟم٤مومٚم٦م ًمؽ وهل اًمٗمريْم٦م

 .واوح ُمداظمٚم٦م:

 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 (22: 77: 23/ 728/واًمٜمقر اهلدى) 

 أحد عؾقف فتح وإذا الػاحتة؟ مـ بدًٓ  التشفد اإلمام قرأ إذا

 ذلؽ؟ حؽؿ فام( الػاحتة: )فؼال ادلمقمني

 يٕمٜمل اًمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  ُم٤م سمدل اًمراسمٕم٦م اًمريمٕم٦م ذم -ُمثالً - اإلُم٤مم يم٤من ؿمٞمخ، ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .وريمعش أيمؼم اهلل ُمٞمد، محٞمد إٟمؽ: »ىم٤مل إٓ اًمٜم٤مس شمذيمر ُم٤م

 شمذيمر؟ ُمتك اًمِمٞمخ:

 .ريمققمف أثٜم٤مء ُمداظمٚم٦م:

 .آه اًمِمٞمخ:

 .اًمٗم٤محت٦م ُم٤مذا؟ ي٘مرأ  ُم٤م سمدل اًمتحٞم٤مت اًمتِمٝمد، ىمرأ  أنف اًمٜم٤مس قمٚمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ويت٤مسمع اًمٗم٤محت٦م، وي٘مرأ  اًم٘مٞم٤مم، إمم يٕمقد يتذيمر ؾم٤مقم٦م ؿمؽ سمال هذا ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 ُمـ سمد ٓ صمؿ قم٤مدة، يتٛمٝم٤م يمم اًمّمالة ويتؿ ويًجد يريمع آٟمٗم٤ًم، ىمٚمٜم٤م يمم اًمّمالة

 .اًمًٝمق ؾمجديت

 اًمٗم٤محت٦م؟ ىمرأ  ُم٤م ٕنف شمذيمره اًمٗم٤محت٦م،: ًمف شم٘مقل أنؽ جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:
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711 

 ُمٕمٜم٤مه٤م، شُمٗمٝمؿ يمٚمٛم٦م ًمإلُم٤مم ي٘مقل أن اعم٘متدي أو ًمٚمٛمّمكم جيقز ًمٞمس .ٓ اًمِمٞمخ:

ٌِّح، رء ٟم٤مسمف ُمـ: »اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم ًَ : ي٘مقل ومٚمُٞم

 ًمٚمريمٕم٦م ي٘مقُمقن إئٛم٦م ُمـ يمثػم شمٜمٌف، ُم٤م أو شمٜمٌف أنف قمٚمٞمؽ ٓ أن٧م صمؿش اهلل ؾمٌح٤من

 ٓ وهق هٜم٤مك، ُمـش اهلل ؾمٌح٤من» هقن ُمـش اهلل ؾمٌح٤من» ظمٚمٗمٝمؿ واًمذيـ اخل٤مُم٦ًم،

 أو إُمر، ومٞمتدارك مخ٤ًمً  صٚمٞم٧م: ًمف ي٘م٤مل يًٚمؿ ح٤م سمٕمديـ ًمٙمـ رء، قمغم يرضمع

 إٟمم سمٙمالم يتٙمٚمؿ أن ًمٚمٛم٘متدي جيقز ومال وهٙمذا،... سم٤مًمراسمٕم٦م ي٠ميت ي٘مقم صمالصم٤ًم، صٚمٞم٧م

 .اهلل ؾمٌح٤من: ي٘مقل

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ ُمداظمٚم٦م:

 صالة؟ أي اًمِمٞمخ:

 اعمتٙمٚمؿ؟ هذا صالة شمٌٓمؾ ُمداظمٚم٦م:

 اجل٤مهؾ ويمالم اًمٜم٤مد يمالم اًمٗم٘مٝم٤مء، سملم اعمٕمروف اخلالف ي٠ميت هٜم٤م آه، اًمِمٞمخ:

 وهق – اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمذه٥م اًمّمالة، يٌٓمؾ احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م: ُمذه٤ٌمن ٓ؟ أم اًمّمالة يٌٓمؾ

 .يٌٓمٚمٝم٤م ٓ – اًمّمقاب

ٚمٛمل احلٙمؿ سمـ ُمٕم٤موي٦م حلدي٨م   ً ٧م اًمذي اًم : ًمف وىم٤مل سمج٤مٟمٌف، قمٓمس ُمـ ؿَمٛمَّ

 ص٤مح أقمٞمٜمٝمؿ، سم٠مـمراف إًمٞمف يٜمٔمرون ص٤مروا هٞمؽ ُمـ أؿمٙمؾ إُمر وهذا. اهلل يرمحؽ

؟ شمٜمٔمرون ُم٤مًمٙمؿ أُمٞم٤مه، واصمٙمؾ: صقشمف سم٠مقمغم  هذا أن اًمّمح٤مسم٦م قمرف ومحٞمٜمئذٍ  إزمَّ

 وم٠مظمذوا اًمّمالة، ذم جيقز ٓ وُم٤م جيقز ُم٤م يٕمرف ُم٤م سم٤مإلؾمالم، قمٝمد طمدي٨م اًمرضمؾ

تقٟمف، أومخ٤مذهؿ قمغم ضسم٤مً  ٙمِّ ًَ  ظم٤مف إًمٞمف أىمٌؾ ح٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل وسمٕمديـ ُي

: سمحؼ اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل وصػ ُمـ! شمٕمٚمٛمقن يمم ًمٙمـ يٜمٝمره، أن

 ىَمَٝمرين ُم٤م ومقاهلل ،ط اهلل رؾمقل إزمَّ  وم٠مىمٌؾ: »ىم٤مل[ 3:اًم٘مٚمؿ﴾ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ ﴿

سمٜمل وٓ يَمَٝمرين وٓ  رء ومٞمٝم٤م يّمٚمح ٓ اًمّمالة هذه إن: زم ىم٤مل وإٟمم ؿمتٛمٜمل، وٓ َضَ

 سم٢مقم٤مدة أُمره ُم٤مش اًم٘مرآن وشمالوة وحتٛمٞمد، وشمٙمٌػم، شمًٌٞمح، هل إٟمم اًمٜم٤مس، يمالم ُمـ

 جيقز ٓ أنف ُٟمَذيّمر ٟمحـ ًمٙمـ صالشمف، شمٌٓمؾ ٓ واًمٜم٤مد وم٤مجل٤مهؾ. ضم٤مهؾ ٕنف اًمّمالة،

 ظمٓم٠م يم٤من إذا هذا ،شاهلل ؾمٌح٤من» سمٛمثؾ إٓ يذيمره أن اإلُم٤مم ُمـ ظمٓم٠م يرى ًمٚمذي
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 .ومٕمكمّ 

 هٙمذا. اًمّمقاب وضمف قمغم أي٦م ُيٛمًٙمف أي٦م، ومُٞمٚم٘مٜمف اًم٘مرآن ذم ظمٓم٠م يم٤من إذا أُم٤م

 .سم٤مًمّمالة اعمتٕمٚم٘م٦م إطمٙم٤مم

 (22: 70: 48/ 711/واًمٜمقر اهلدى) 

 بادسبقق آقتداء

 ىمد اإلُم٤مم ويٙمقن ُمًٌقىم٤مً   ويٙمقن ًمٚمٛمًجد يدظمؾ قمٜمدُم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض اًم٤ًمئؾ:

 سم٤معمًٌقق ومٞم٘متدي -آظمر ُمًٌقق- آظمر يدظمؾ اعمًٌقىملم اًمٜم٤مس ومٌٕمض اًمّمالة أهنك

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمّمالة شمٌٓمؾ هؾ اًمٕمٛمؾ؟ هذا طمٙمؿ ومم إول،

  ٟمٕمؿ ،،، هب٤م، اهلل إمم ٟمت٘مرب ُم٤م ًمٙمـ شمٌٓمؾ، ُم٤م ٓ، :اًمِمٞمخ

 ( 22: 37: 13/ 067/ واًمٜمقر اهلدى) 

 العشاء يصيل مـ خؾػ ادغرب فاتتف مـ صالة

 صٚمقا  ؾمٗمر قمغم يم٤مٟمقا  مج٤مقم٦م ذم اجلمقم٦م، صالة اًمٞمقم اعمٖمرب، صالة سمٕمد اًم٤ًمئؾ:

 يّمٚمقا  ومَٔمٜم قهؿ اًمٜم٤مس ُمـ مج٤مقم٦مٌ  ومدظمؾ شم٘مديؿ، مَجْعَ  ُيَّمّٚمقا  وىم٤مُمقا  ُمٕمٜم٤م، اعمٖمرب

 مجع اًمٕمِم٤مء صالة ذم هبؿ َأمَّ  اًمذي إخ اًمٕمِم٤مء، صالة ُمٕمٝمؿ ومّمٚم قا  اعمٖمرب صالة

 أم يت٤مسمع هؾ اعمٖمرب سمٜمٞم٦م دظمؾ ُمـ: هذه احل٤مًم٦م ذم أرسمٕم٤ًم، صغمَّ  وإٟمم ي٘مٍم، مل شم٘مديؿ

ٚمِّؿ؟ صمالث، قمغم ي٘مٍم ًَ   وُي

 . اعمٗم٤مرىم٦م يٜمقي اًمِمٞمخ:

  اإلُم٤مم؟ ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ ُم٤م اًم٤ًمئؾ:

 . ٓ ٓ، اًمِمٞمخ:

 .خمتًٍما ( 22: 37: 33/   763/  واًمٜمقر اهلدى) 
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 ما، لظرف واحدة شجدة شقى ادلمقم يسجد مل إذا

 فؼط؟ بسجقد أم اإلمام، تسؾقؿ بعد واحدة بركعة يليت هؾ

 سمريمٕم٦م ي٠ميت هؾ ُم٤م، ًمٔمرف واطمدة ؾمجدة ؾمقى اح٠مُمقم يًجد مل إذا ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مط؟ سمًجقد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمؿ سمٕمد واطمدة

 ويتؿ، هب٤م ي٠ميت ريمٕم٦م، آظمر ذم يم٤مٟم٧م إن أؾم٘مٓمٝم٤م، اًمتل اًمًجدة طم٥ًم اًمِمٞمخ:

 .سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت ذًمؽ ىمٌؾ ُم٤م يم٤مٟم٧م وإن

 .اإلُم٤مم وراء ىمراءَت٤م جي٥م ُمٙم٤من ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ٟمز وإذا ُمداظمٚم٦م:

 .اجلقاب ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 .مجٞمؾ ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 39: 74/   798/  واًمٜمقر اهلدى) 

 الركقع مـ اعتدالف عـد ادلمقم يؼقل ماذا

 اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم ىمقل أو اح٠مُمقم، ىمقل ـَمّٞم٥م، ُمداظمٚم٦م:

 سمرسمٜم٤م يٙمتٗمل أو اإلُم٤مم، ي٘مقل ُمثٚمم ي٘مقل هؾ واح٠مُمقمش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ

 احلٛمد؟ ًمؽ

 قم٤مُم٤مً  ٟمّم٤مً  صالشمف، يمؾ ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل سم٤مشم٤ٌمع ُم٠مُمقر هق ٓ، اًمِمٞمخ:

ص دًمٞمالً  يتٓمٚم٥م وآؾمتثٜم٤مء واًمتخّمٞمص ُمٕمٚمقم، هق يمم  ٓ وهذا يًتثٜمل، أو خُيَّمِّ

 ُمٙم٤من، ًمف واًمتًٌٞمح اًمتحٛمٞمد ُمـ يمالً  أن: أظمرى ضمٝم٦م ُمـ ضمٝم٦م، ُمـ هذا ُمٜمف، رء

 ي٘مقل طمٞمٜمم: أي ُمٙم٤مٟمف، ًمف واًمتحٛمٞمد ُمٙم٤مٟمف، ًمف اًمتًٛمٞمع اًمتحٛمٞمد، همػم اًمتًٛمٞمع

 ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل طمٞمٜمم ُمٜمٗمرد، أو إُم٤مم هق هؾ أن هيٛمٜم٤م ٓ.. اعمّمكم
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 رسمٜم٤م: ي٘مقل ُمتك محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ اًمرأس رومع أثٜم٤مء: ي٘مقًمف

 .ىم٤مئؿ وهق ُمًت٘مٞمؿ، وهق احلٛمد؟ وًمؽ

 ُمـ ويمٜم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم وم٘م٤مل اإلُم٤مم، وراء شمّمكم يمٜم٧م إذا: إذاً 

 أطمد سملم أن٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل سم٠من اعم٘متدي يٙمتٗمل: ي٘مقًمقن اًمذيـ أوئلؽ

 أن أو ُمقوٕمٝم٤م، همػم ذم اًمًٜم٦م شمْمع أن إُم٤م ُمر، أطمالمه٤م: ي٘م٤مل يمم أو ويمالمه٤م أُمريـ،

 وهذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: رأؾمؽ شمرومع وأن٧م شم٘مقل أن إُم٤م ُمر، وأطمالمه٤م شُمَْمّٞمٕمٝم٤م

 رسمٜم٤م: ىمٚم٧م اؾمت٘مٛم٧م ُم٤م إذا صمؿ ص٤مُمت٤ًم، اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ شمرومع أن وإُم٤م اًمًٜم٦م، ظمالف

 ومقرد آقمتدال، ِوْردَ  واوح، آقمتدال، ِوْردَ  هذه واحل٤مًم٦م ومْمّٞمٕم٧م احلٛمد وًمؽ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مقل اًمرومع أثٜم٤مء وذم رايمع، أن٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال

 شمٗمٕمؾ أن إُم٤م اإلُم٤مم وراء وم٠من٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل واقمتدًم٧م اؾمت٘مٛم٧م محده،

 وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل أن وإُم٤م آقمتدال، ورد ومْمٞمَّٕم٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وشم٘مقل هٙمذا

 صمؿ أوًٓ، اًمًٜم٦م ظمالف وهذا وهذا وهٙمذا، اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم سمٕمد ورد ومْمّٞمٕم٧م احلٛمد

 ىمد اًمذي احلدي٨م أُم٤م ،شُأَصكمِّ  رأجتٛمقين يمم َصٚم قا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ظمالف

 ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »اًمٌٕمض سمف ُيت٩م

 ىمقل سمٕمد ي٘مقل أن يٕمٜمل وإٟمم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل ٓ ومٝمذا

 احلدي٨م واًمؽمشمٞم٥م اًمتٜمٔمٞمؿ طمٞم٨م ُمـ مت٤مُم٤مً  يِمٌف وهذا اإلُم٤مم، يت٤مسمع أن: يٕمٜمل اإلُم٤مم،

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »ي٘مقل اًمذي أظمر ﴾ اًمْمَّ

 أن سمدًمٞمؾش آُملم» ي٘مقل ٓ سمف اعم٘متدى أن يٕمٜمل ٓ ومٝمذا ،شآُملم: وم٘مقًمقا  ،[7:اًمٗم٤محت٦م]

ـ إذا: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف سيح احلدي٨م ، اإلُم٤مم أُمَّ ٜمقا  شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُمِّ

 شم٠مُملم يم٤من وإن ذاك، َيْ٘مُرب احلدي٨م هذا ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م، شم٠مُملم

 اًمٜمتٞمج٦م ًمٙمـ اإلُم٤مم، وراء اعم٘متدي حتٛمٞمد ُمـ دًمٞمٚمف طمٞم٨م ُمـ أىمقى ه٤مهٜم٤م اعم٘متدي

 .واطمدة اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ

 (22: 04: 22/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 الركقع مـ الرفع أثـاء ادلمقم يؼقل ماذا

 شمٕمٚمٞمؿ أو صالشمف، اعمزء طمدي٨م قمغم آطمتج٤مج اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ُمداظمٚم٦م:

 عمـ اهلل ؾمٛمع: وم٘مؾ يمذا... اًمريمقع ُمـ رومٕم٧م وم٢مذا: »صالشمف اعمزء ط اًمٜمٌل

وا، يَمؼمَّ  إذا: اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م: »وطمدي٨م ُمٜمٗمرد، صالشمف اعمزء ويم٤من ،شمحده  وإذا ومَٙمؼمِّ

 سمٕمدم اًم٘مقل ُمع اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر ىمد ،شاحلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ ؾمٛمع: ىم٤مل

 ٕن احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م: اح٠مُمقم ي٘مقل ٕن طمج٦م هذا أن احلَٞمَّٕمٚمتلم ذم اعم١مذن ُمت٤مسمٕم٦م

 ًمٚمٛمٜمٗمرد، أُمر وهذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا : ًمٚمٛم٠مُمقم أُمر سم٠منف سمف ُيتجقن هذا

 ذًمؽ؟ ذم -اًمٕمٛمر اهلل أـم٤مل- ٟمٔمريمؿ وضمٝم٦م ومم ؾمقاء، طم٤مل ذم واإلُم٤مم واعمٜمٗمرد

 سم٤مًمٙمالم، اًمرسمط هق ُم٤م: إول ًمٙمـ زم، ووح إظمػم يمالُمؽ ٟمص اًمِمٞمخ:

 اعمزء أُمر ط اًمٜمٌل سم٠من: ىمٚم٧م أن٧م صالشمف، اعمزء سمحدي٨م اعمتٕمٚمؼ إول واًم٘مًؿ

 شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع» اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا ي٘مقل سم٠من صالشمف،

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ٓ اعمٜمٗمرد سم٠من: ي٘مقل ُمـ هٜم٤مك هؾ أن ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .ذم ُم٤م ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 اعمزء أُمريـ، سملم جيٛمع اعمزء ُم٤مدام اعمزء طمدي٨م قمالىم٦م ُم٤م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 أن ُمع اًمتحٛمٞمد، وسملم اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع اعمٜمٗمرد: صحٞمح٦م سمٕم٤ٌمرة ًمٜم٘مؾ أو صالشمف

 ضمقاب قمٜمده ُم٤م يم٤من وإذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع ىمؾ: »صالشمف ًمٚمٛمزء ىم٤مل اًمرؾمقل

 ُمٜمؽ؟ ٟمًٛمع

 .اًمتًٛمٞمع سمٖمػم اعمٜمٗمرد ُي١ْمَُمر مل سم٠منف: ي٘م٤مل ىمد ُمداظمٚم٦م:

واُمر هؾ مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:  هٜم٤مك يٙمقن ممٙمـ أو صالشمف، اعمزء سمحدي٨م حمّمقرة ٕا

 ُٟمٚمِْٖمل هؾ صالشمف، اعمزء طمدي٨م ذم ُيذيمر مل أُمر ضم٤مء إذا: أظمرى سمٕم٤ٌمرة أو أظمرى، أواُمر
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ُمر: هذا ىمٞمٛم٦م  ىمٓمرة شمٜمزل ُم٤م إطمٙم٤مم -ٟمٕمٚمؿ يمم- أم صالشمف، اعمزء طمدي٨م ذم يرد مل ٕنف ٕا

 ..هذا صالشمف اعمزء طمدي٨م ذم ُيذيمر مل أُمر ضم٤مء وم٢مذا شمؽمى، وإٟمم

 صالشمف اعمزء طمدي٨م قمغم وم٘مط شمتقىمػ مل اًمّمالة أن اًمّمحٞمح، هق ُمداظمٚم٦م:

 .أظمرى أواُمر هٜم٤مك سمؾ وم٘مط،

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمؾ صالشمف، ًمٚمٛمزء اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل إذا: إذاً  طمًٜم٤ًم، اًمِمٞمخ:

 يمٜم٤م إذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ذًمؽ قمغم زي٤مدة اًمٞمقم اعمٜمٗمرد ي٘مقل أن يٜمٗمل ٓ ومٝمذا محده،

 طمدي٨م -إذاً - قمالىم٦م ُم٤م: اًم١ًمال ومٞمٕمقد -اهلل ؿم٤مء إن- ُمتٗم٘مقن أنٜم٤م فمٜمل وذم ُمتٗم٘ملم،

 اًم١ًمال؟ ُمـ اًمث٤مين سم٤مًمِمٓمر أو سمٛمقوققمٜم٤م، صالشمف، اعمزء

 .إذان ُمقوقع ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

ّٓ  أومتٞمتؿ يٕمٜمل ضمٕمٚمتؿ أنتؿ ح٤مذا: ي٘مقل هبذا، ُيت٩م ىمد ُمداظمٚم٦م:  -ُمثالً – ي٘مقل أ

 .واًمتًٛمٞمع اًمتحٛمٞمد... ٓسمد هٜم٤م واحلقىمٚم٦م، اًمّمالة، قمغم طَمّل 

 إقممل سملم اعم٠ًمختلم، ُمـ يمؾ ذم مجٕمٜم٤م ٟمحـ ًمٜم٤م، طمج٦م اًم٘مْمٞم٦م أن أرى أن٤م اًمِمٞمخ:

 يمم َصّٚمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل طمٞمٜمم: يٕمٜمل اخل٤مص، اًمٜمص وإقممل اًمٕم٤مم، اًمٜمص

 صح؟ ًمٚمٛمٜمٗمرد، سم٤مًمٜم٦ًٌم عمـ؟ سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕم٤مم اًمٜمص أقمٛمٚمٜم٤مش ُأَصكمِّ  رأجتٛمقين

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 وًمؽ رسمٜم٤م: ٟم٘مقل ُمٜمٝمؿ، ٟمحـ يٙمقن وم٘مد اًمٙم٤مصمرة، اًمٙمثرة شم٘مري٤ٌمً  أن ُمداظمٚم٦م:

ٌْٓمؾ هذا ومٝمؾ احلٛمد،  ..يٕمٜمل أنف أو ريمـ ُمثؾ ُي

 ٟمحـ: ُمًٚمؿ ساطم٦م سمٙمؾ: شم٘مقل وأن٧م -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ؾمٜم٦م ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

 أن سمٕمد أم اًمريمقع، ُمـ رأؾمؽ شمرومع طمٞمٜمم هؾ شمٗمٕمٚمف، اًمذي هذا أن يمذا، ٟمٗمٕمؾ

َتتِؿّ  ًْ  .اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗم٧م ومٕمٚم٧م؟ رء وم٠مي رايمٕم٤ًم، شَم

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ىمؾش محده عمـ اهلل ؾمٛمع» اإلُم٤مم ىم٤مل إذا ُمداظمٚم٦م:
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 .ـمٞم٥م اًمِمٞمخ:

 .اًمرومع أثٜم٤مء وذم اًمريمقع، ُمـ أرومع سمٕمدُم٤م راومع وأن٤م...ُمداظمٚم٦م:

 محداً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل اإلُم٤مم صمؿ اًمرومع، أثٜم٤مء ذم ـمٞم٥م، اًمرومع، أثٜم٤مء وذم اًمِمٞمخ:

 .ص٤مُم٧م وأن٧م. ويرى رسمٜم٤م ُي٥م يمم قمٚمٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ومٞمف، ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً 

 .يمٚمف هذا أىمقل أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 .شم٘مقًمف ُم٤م أن٧م ٓ، اًمِمٞمخ:

 .أؾم٘مٓمتف اًمذي سمس أن٤م ُمداظمٚم٦م:

 هذا؟ شم٘مقل ُم٤م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .هذا ىمٚم٧م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 قمـ اإلٟم٤ًمن يّمٛم٧م اًمّمالة ذم ُمٙم٤من هٜم٤مك وهؾ شمّمٛم٧م، يمٞمػ ح٤مذا؟ اًمِمٞمخ:

 اهلل؟ ًمذيمر ُمٙم٤من وهق اهلل، ذيمر

 .هذهش..... احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا : »هق اًمذي اًم٘مقل طم٥ًم قمغم ُمداظمٚم٦م:

 اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم هذا وذم صم٤مٍن، ىمٞم٤مم قمٜمدٟم٤م أن ُمٜمف، اٟمتٝمٞمٜم٤م هذا ؿمٞمخ ي٤م اًمِمٞمخ:

 اًمذي اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم هذا ومٗمل صم٤مٍن، ىمٞم٤مم ٕنف ح٤مذا؟ شمٕمرومقه، اًمذي اًمقوع ذح سمٕمْمٝمؿ

 ..وًمق هذا شمّمٛم٧م شم٘مقل ُم٤مذا اًمٞمنى، قمغم اًمٞمٛمٜمك يْمع سمٕمْمٝمؿ

 .اعمذيمقرة إدقمٞم٦م صٞمغ ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .ؿمٞمخ ي٤م اإلُم٤مم وراء اًمِمٞمخ:

 ..آظمره إممش ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  يمثػماً  ـمٞم٤ٌمً  محداً ش »احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م» سمٕمد اإلُم٤مم ظمٚمػ ُمداظمٚم٦م:

 واًمتحٛمٞمد؟ اًمتًٛمٞمع سملم مجٕم٧م: إذاً  اًمِمٞمخ:

 رسمٜم٤م: ىمٚمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل اإلُم٤مم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىمٚمٜم٤م ُم٤م ُمداظمٚم٦م:
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 .اًم٘مقًم٦م شمٚمؽ قمغم سمٜم٤مء ـمٞم٤ًٌم، يمثػماً  محداً  احلٛمد، وًمؽ

.. وم٠مىمقل أطمدمه٤م، ُمـ ٓسمد ومٝمًم، أو ؾمٛمٕم٤مً  أؾم٠مت يٛمٙمـ أن٤م: إذاً  مجٞمؾ، اًمِمٞمخ:

 .طمقًمف أدٟمدن وهذا رء ٓ ومٕمٚم٧م؟ ُم٤مذا هٙمذا، اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ رومٕم٧م ح٤م: أىمقل

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م حلٔم٦م، ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 ذم اًمِمٞمخ يمالم هذا رومٕمل، أثٜم٤مء ذم محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىم٤مل ح٤م ُمداظمٚم٦م:

 احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىمٚم٧م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ىمقًم٦م ؾمٛمٕم٧م سمٕمدُم٤م رومٕمل أثٜم٤مء

 .إدقمٞم٦م ذم واؾمتٛمري٧م

 ٓ؟ أو وطمده، أطمٞم٤مٟم٤مً  يّمكم يم٤من اًمرؾمقل: يٕمٜمل اًمًٜم٦م، ظمالف هذا اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ٓ؟ أم إُم٤مُم٤ًم، سم٤مًمٜم٤مس ويّمكم يٗمٕمؾ يم٤من ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .مت٤مُم٤مً  ُمداظمٚم٦م:

 مت٤مُم٤ًم؟ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل؟ ُم٤مذا اًمريمقع، ُمـ رأؾمف يرومع يم٤من طمٞمٜمم ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 ومتْمع اًمًٜم٦م، هذه خت٤مًمػ أن أن٧م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ىم٤مئؿ، وهق صمؿ محده،

 .آظمر ورد ُمٙم٤من ورداً 

 اًمّمالة؟ ُمـ ؿمٞمًئ٤م شمٌٓمؾ ريمٜم٤ًم، شمٌٓمؾ ؿمٞمخ، ي٤م اعمخ٤مًمٗم٦م هذه ُمداظمٚم٦م:

 .صم٤من ُمقوقع هذا ٓ، اًمِمٞمخ:

 ..ٕن ُمداظمٚم٦م:

ي يمٞمػ يٕمٜمل أن سمحثٜم٤م ٟمحـ ٓ، ٓ، اًمِمٞمخ:  أواُمر ٟمح٘مؼ أو اًمًٜم٦م، ُٟم١مدِّ
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 شم٘مٞمٞمده٤م قمغم أم وؿمٛمقًمِـٝم٤م، وقمٛمقُِمٝم٤م إـمالىِمٝم٤م قمغم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 هل ُم٤م صحٞمح٦م، ٟم٤مىمّم٦م، صالة: أنف اعمقوقع أُم٤م اعمقوقع، هق هذا وختّمٞمّمٝم٤م،

 اًمٙمٞمٗمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم: ٟم٘مقل أن يٙمٗمٞمٜم٤م أن ٟمحـ -ؿمؽ سمال- آظمر ُمقوقع هذا صحٞمح٦م،

 اًمتًٛمٞمع سملم ٟمجٛمع اإلُم٤مم، وراء اىمتديٜم٤م إذا اًمرؾمقل، ومٕمؾ يمم ٟمٗمٕمؾ أنف ٟمتٌٜم٤مه٤م، اًمتل

 ٓ اًمذيـ ًممظمريـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمتٌٜم٤مه٤م، ٟمحـ اًمتل اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا واًمتحٛمٞمد،

 .صحٞمح٦م صالَتؿ ؿمؽ سمال: ٟم٘مقل اإلُم٤مم، وراء اًمتًٛمٞمع يتٌٜمقن

: احلدي٨م أن: ُمٜمٝمؿ وأن٤م احلدي٨م، أن ومٝمٛمقا  هذا، احلدي٨م ومٝمؿ هق ُمداظمٚم٦م:

 وم٘مط، سم٤مًم٘مقل أُمر أنفش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مل إذا: وم٘مقًمقا »

 ..اإلُم٤مم ظمٚمػ احلٛمد، وًمؽ سمرسمٜم٤م

 .أظمل ي٤م صحٞمح اًمِمٞمخ:

 .اًمتًٛمٞمع سمدون ُمداظمٚم٦م:

 ..ومٞمؽ اهلل سم٤مرك صحٞمح اًمِمٞمخ:

 .واإلُم٤مم ًمٚمٛمٜمٗمرد طمٙمؿ واًمتًٛمٞمع ًمٚمٛم٠مُمقم طمٙمؿ هذا وم٘مٚمٜم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ٓ اًمٌمء ذيمر: »اًمٕمٚممء ىَمْقًَم٦م شمٕمٚمٛمقن أنتؿ -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- ًمٙمـ سمغم، اًمِمٞمخ:

 ٟمٕمؿ؟ اًمٙمالم، هذا ُمٗمٝمقم ،شقمداه ُم٤م يٜمٗمل

 سم٠من احلدي٨م هذا ذم اعم٘متدي أُمر اًمرؾمقل ومٙمقن قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر

 هذا ًمٙمؿ وىَمّرسم٧م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مؾ وٓ: يٕمٜمل ٓ احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ  اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: »اًمت٠مُملم سمحدي٨م  ،[7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

ـ، ٓ اإلُم٤مم أن يٕمٜمل ٓ هذا ،شآُملم: وم٘مقًمقا   هق وهذا قمٜمف، ُمًٙمقت أُمر هذا ُي١َمُمِّ

 رمحف- طمزم اسمـ ي٘مقل يمم وهذا قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر: اًمٕمٚممء ًمٙمالم شمٓمٌٞمؼ

ئد ٟم٠مظمذ دائمً  إٟمٜم٤م: اعم٤ًمئؾ ُمـ يمثػم ذم -اهلل ئد سم٤مًمزا  ٟميب وٓ إطمٙم٤مم، ُمـ وم٤مًمزا

 وٟمجٛمع طمدي٨م ُمـ وطمٙمؿ طمدي٨م ُمـ طمٙمؿ ٟم٠مظمذ سمٕمض: ذم سمٕمْمٝم٤م إطم٤مدي٨م
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ٌِّ٘مٝم٤م، سمٞمٜمٝم٤م  أن يٛمٙمـ يم٤من ومٞمف، ٟمحـ ومٞمم اًمتّم٤مدم شمّم٤مدم، هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ وُٟمَٓم

 ٓ أو وم٘مط احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: يٙمقن

 هبذا أُمر وهق أُم٤م يم٤مٟم٧م، قمرسمٞم٦م قم٤ٌمرة سم٠مي طمٍم أداة: يٕمٜمل احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقًمقا 

 .أبد قمداه ُم٤م يٜمٗمل ٓ سم٤مًمٌمء إُمر قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ ومٝمذا

 سمٞمٜمٝم٤م؟ وٟمجٛمع سم٤مهلل، إٓ ىمقة وٓ طمقل ٓ.. اًمّمالة قمغم طَمّل  ذم ٟمٓمٌ٘مٝم٤مٓ  ًمِـؿَ  ُمداظمٚم٦م:

 ٟمرضمع.. ٟمٕمٛمؾ واطمد، سمحدي٨م ٟمٕمٛمؾ ُمش هبذا ٟمٕمٛمؾ يٕمٜمل اجلٛمع ًمٙمـ اًمِمٞمخ:

 ذيمر: يٕمٜمل ٓ ًمٙمـ سم٤مٔظمر، أطمدمه٤م ضسمٜم٤م ُم٤م سم٤مًمٜمّملم قمٛمٚمٜم٤م اًم٘مٌض، ىمْمٞم٦م إمم

 ذم ضم٤مء سمم َٟمْٕمَٛمؾ أن وإٟمم اًمنمع، ذم يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  ُٟمْحِدث أن قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء

 ٓ قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر قمٜمده، ٟم٘مػ ٟمحـ اًمذي اًمٜمص همػم ٟمص ذم اًمنمع،

 اًمٌمء ذيمر: أي قمداه، ُم٤م يٜمٗمل ٓ اًمٌمء ذيمر ًمٙمـ اًمديـ، ذم آسمتداع يٜمٗمل ٓ: يٕمٜمل

 .سمف اعم٘مّمقد هق هذا آظمر، طمدي٨م ذم آظمر سمٌمء اًمٕمٛمؾ يٜمٗمل ٓ ُم٤م، طمدي٨م ذم

 (22: 48: 27/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 

 السـ كؽز لعذر اإلمام متابعة عـ ادلمقم تلخر حؽؿ

 إمم يٜمزل أن يريد وهق اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ ؿمٞمخ ي٤م اًمًـ يم٤ٌمر سمٕمض اًم١ًمال:

 ًمًف ٟمٗمًف، ويرومع يًجد أن اإلُم٤مم يًتٓمٞمع ومم اًمًجقد إمم ُيَٙمؼّم  وم٤مإلُم٤مم اًمًجقد،

 .طمّمؾ وهذا إرض، وصؾ ُم٤م: يٕمٜمل يٜمزل، ذًمؽ يٙمقن

ٌُطء وًمق اإلُم٤مم يت٤مسمع اًمِمٞمخ:  .اجلقاب أظمذت. سمِ

٤مئؾ: جد، مل وذًمؽ ورومع ؾمجد ُمثالً  اإلُم٤مم يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م، ٟمٕمؿ اًم جد؟ أن قمٚمٞمف ًي  ًي

 .يت٤مسمع اًمِمٞمخ:

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، أي اًم٤ًمئؾ:

 اإلُم٤مم وهق ؾم٤مسم٘مف، يٙمقن اإلُم٤مم ىمٌؾ هقى إن طمٞمٚم٦م، قمٜمده ُم٤م ٕنف اًمِمٞمخ:
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 .اإلُم٤مم وراء اًمٕمٛمؾ ومٞمت٤مسمع ُمٕمذور، ومٝمذا قمٜمف شم٠مظمر وإن ُمْمٓمر،

 ( 22: 72: 79/ 422/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الزحام لشدة الركقع دم اإلمام متابعة يستطقع ٓ الذي ادصيل

 يٙمقن وأطمٞم٤مٟم٤مً  احلرام، اعمًجد ذم يٙمقن يم٠من اًمريمقع وسملم اعمّمكم سملم طمٞمؾ إذا اًم١ًمال:

 اعمًٌقق؟ ُمٕم٤مُمٚم٦م يٕم٤مُمؾ هؾ اًمريمقع وسملم اإلٟم٤ًمن سملم ومٞمُح٤مل زطم٤مم ومٞمف

 اعمًٌقق؟ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمِمٞمخ:

 وم٤مشمتف؟ اًمتل سم٤مًمريمٕم٦م ي٠ميت: يٕمٜمل اًم٤ًمئؾ:

 .إيمءً  وًمق آؾمتٓم٤مقم٦م سم٘مدر يًجد ٓ، اًمِمٞمخ:

 .يمذًمؽ واًمريمقع اًم٤ًمئؾ:

 .اًمريمقع قمـ ؾم٠مخ٧م أن٧م اًمِمٞمخ:

 .هٜم٤م يًجد ىمٚم٧م أن٧م ٟمٕمؿ، اًمريمقع قمـ اًم٤ًمئؾ:

 إذًا؟ اًمِمٞمخ:

 ..ىمٚم٧م أن٤م اًم٤ًمئؾ:

 اعمًجد ذم أنف أن٤م ومٝمٛمتف اًمذي اجلقاب، ٟمّمحح ي٤م اًم١ًمال ٟمّمحح ي٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع ُمـ يتٛمٙمـ ٓ اًمزطم٤مم ًمِمدة احلرام

 ...ؿمٞمخٜم٤م ومقج ي٠ميت ىمد اًم٤ًمئؾ:

 اًمًجقد؟ أم اًمريمقع ذيمرت وم٠من٧م هٙمذا، أن٤م ومٝمٛمتف اًمذي اًمِمٞمخ:

 .اًمريمقع اًم٤ًمئؾ:

 ٕنف هب٤م ومٞم٠ميت ُمًٌقىم٤مً  ٟمٗمًف يٕمتؼم ًمٞمس ؾمٛمٕم٧م، يمم وم٤مجلقاب ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 سمرأؾمف، إيمء وًمق اًمريمقع صٗم٤مت ُمـ صٗم٦م أي ذم يريمع أن قمٚمٞمف وإٟمم اًمريمقع، وم٤مت
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 .واوح وسمٞمٜمف سمٞمٜمف ُيقل أن أطمد يًتٓمٞمع ٓ وهذا

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك واوح اًم٤ًمئؾ:

 (22: 47: 03/ 371/واًمٜمقر اهلدى) 

 إمامفؿ غر آخر إمام تؽبرة مع السجقد مـ ادؼتدون رفع إذا

ٟمٜم٤م اًم١ًمال:  ؾمجقداً  ومٙم٤مٟمقا  ُمٕمٜم٤م، اًمٕمٍم يّمٚمقن يم٤مٟمقا  اعمج٤مور اعمخٞمؿ ذم إظمقا

 طمٙمؿ ومم أظمرى، ومًجدوا ؾم٤مضمد، اإلُم٤مم وم٢مذا رؤوؾمٝمؿ ومرومٕمقا  هٜم٤م، شمٙمٌػمةً  ومًٛمٕمقا 

 سمٞمٜمم ؾم٤مضمد، اإلُم٤مم ومقضمدوا ُمٙمؼم، قمٜمده اإلُم٤مم أن شمٙمٌػم فمٜمقا  يٕمٜمل صالَتؿ؟

 .هٜم٤م يم٤من اًمًجقد

 هٜم٤م؟ اًمذي اإلُم٤مم همػم هلؿ إُم٤مم هٜم٤مك أن فمٜمقا  هؿ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 ًمػمومٕمقا  يمؼم إُم٤مُمٝمؿ أن ومٔمٜمقا  هٜم٤م، اًمتٙمٌػم ومًٛمٕمقا  ؾمجقداً  يم٤مٟمقا  يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 .ؾم٤مضمد اإلُم٤مم وم٢مذا رؤوؾمٝمؿ ومرومٕمقا  اًمًجقد، ُمـ رؤوؾمٝمؿ

 .اخل٤مص إُم٤مُمٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾم٤مضمد اخل٤مص إُم٤مُمٝمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .إُم٤مُمٝمؿ شمٙمٌػم أنف ومٔمٜمقا  هٜم٤م، شمٙمٌػمٟم٤م ؾمٛمٕمقا  هؿ يٕمٜمل اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 رومٕمقا  إُم٤مُمٝمؿ شمٙمٌػم أنف ومٔمٜمقا  هٜم٤م، ُمـ اًمتٙمٌػم ؾمٛمٕمقا  ح٤م ومٝمؿ اًمِمٞمخ:

 .قمٚمٞمٝمؿ رء ومال اًمًجقد، ذم اإلُم٤مم ومِم٤مريمقا  إُمر شمداريمقا  صمؿ رؤوؾمٝمؿ،

 ( 22: 73: 21/ 487/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 يديف ويرفع الػجر دم يؼـت الذي إمامف ادلمقم يتابع هؾ

 أنف قم٤مروم٤مً  يم٤من واح٠مُمقم يده، ورومع اًمٗمجر صالة ذم ىمٜم٧م اإلُم٤مم إذا ُمداظمٚم٦م:

 اًمرومع؟ ذم اإلُم٤مم ًمُٞمَت٤مسمع يديف يرومع ٓزم وم٤مح٠مُمقم اًمٗمجر، صالة ذم ي٘مٜم٧م

ٜم٤مً  ذًمؽ، يٗمٕمؾ اإلُم٤مم يم٤من إذا. ٟمٕمؿ إيف اًمِمٞمخ:  ُمت٤مسمٕمتف ومٞمٜمٌٖمل شمٕمّم٤ٌمً  وًمٞمس شَمَدي 

 احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف وم٢مٟمف دىم٦م، ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  وهذه اًم٤ًمسمؼ، ًمٚمحدي٨م

 ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ إُم٤مم ضُمِٕمَؾ  إٟمم» ُمٜمف إول ـمرومف ذيمرٟم٤م اًمذي اًم٤ًمسمؼ

، ىمرأ  وإذا ، ريمع وإذا وم٠منّمتقا  رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

  ً ضم٤مًم٤ًم صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا، ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ

 ش.أمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا 

 ُمٜمف ًمزم ًمق طمتك اإلُم٤مم، يت٤مسمع أن اعمّمكم قمغم أن ذم ضمداً  قمٔمٞمؿ ٟمص احلدي٨م هذا

 ٟمٕمٚمؿ ٕنٜم٤م ؾمٜم٦م: أو، واضم٥م ًمٞمس وم٘مط سمريمـ ًمٞمس ريمـ قمٚمٞمف، واضم٤ٌمً  ريمٜم٤مً  يؽمك أن

: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمم اًم٘مٞم٤مم هب٤م، إٓ اًمّمالة شمّمح ٓ اًمتل اًمّمالة أريم٤من ُمـ أن مجٞمٕم٤مً 

  َوىُمقُُمقا ﴿
ِ
َّ
ِ
 .[048:اًمٌ٘مرة﴾ ]ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 وم٘مد اًمٜم٤مومٚم٦م سمخالف سم٤مـمٚمف، صالشمف اًم٘مٞم٤مم، يًتٓمٞمع وهق ضم٤مًم٤ًمً  ومرو٤مً  صغم رضمالً  أن ًمق

 .اًم٘م٤مئؿ صالة ُمـ اًمٜمّمػ أضمره٤م ضمٕمؾ ًمٙمـ ىم٤مقمداً، اًمٜم٤مومٚم٦م صالة ذم اًمِم٤مرع أذن

 .سم٤مـمٚم٦م وم٤مًمّمالة قمذر، وٓ ُمرض سمٖمػم اًمٗمريْم٦م ذم اجلٚمقس أُم٤م 

 أن يمٚمٝمؿ أصح٤مء وهؿ ظمٚمٗمف ُمـ ومٕمغم عمرض، ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صغم إذا: ذًمؽ ُمع 

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» اًمٕم٤مم اعمٌدأ هلذا حت٘مٞم٘م٤مً  ُمٕمف، ضم٤مًمًلم ُيَّمٚم قا 

 قمٜمٝم٤م، ومقىمع ًمف داسم٦مً  رايم٤ٌمً  يقُم٤مً  يم٤من ،ط اًمٜمٌل أن احلدي٨م هذا وُمٜم٤مؾم٦ٌم 

ة ُمـ ضم٤مًم٤ًًم، هبؿ ومّمغم اًمٔمٝمر، صالة وطم٤مٟم٧م قمْمده ذم أيمحٚمف، ذم وم٠ُمصٞم٥م  ؿِمدَّ

 .ىم٤مئمً  يّمكم أن اًمًالم قمٚمٞمف يًتٓمع مل اًمّمدُم٦م
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 هق هذا ٕن ىمٞم٤مُم٤ًم: يّمٚمقن ظمٚمٗمف اًمٜم٤مس أن اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ومالطمظ 

 إًمٞمٝمؿ وم٠مؿم٤مر ىمٞم٤مُم٤ًم، دائمً  اًمًالم قمٚمٞمف ظمٚمٗمف يّمٚمقن أهنؿ واعمٕمٝمقد أوًٓ، اعمٗمروض

، أن اًمّمالة ذم وهق ، اضمٚمًقا  أن آٟمٗم٤مً  يمدشمؿ إن: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل صغم وح٤م ومجٚمًقا

 سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمـَٕمؾ إٟمم ُمٚمقيمٝمؿ: رأس قمغم ي٘مقُمقن سمٕمٔممئٝم٤م، وم٤مرس ؿم٠من شمٗمٕمٚمقا 

 .احلدي٨م آظمر إممش ومٙمؼموا يمؼم وم٢مذا

: أن إصح٤مء إىمقي٤مء أصح٤مسمف أُمر ،ط اًمٜمٌل أن هٜم٤م ٟمالطمظ ومٜمحـ  جيٚمًقا

 أن يًتٓمٞمٕمقن اعم٘متديـ ًمٙمـ ُمٕمذور، ومٝمق ي٘مقم أن يًتٓمٞمع ٓ هق ضم٤مًمس، ٕنف

:  ًمإلُم٤مم اشم٤ٌمقم٤مً  ىمٞم٤مُم٤ًم، يّمٚمقا  ٓ أن ذم ُمٕمذوريـ احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع اقمتؼمهؿ ًمٙمـ ي٘مقُمقا

 .ُمٕمذوراً  ضم٤مًم٤ًمً  يّمكم اًمذي

، ريمع إذا: »ىمقًمف  ذيمر ح٤م ،ط اًمٜمٌل إن: ٟم٘مقل وهلذا   ؾمجد وإذا وم٤مريمٕمقا

 ؾمٌٞمؾ قمغم هذا يم٤من وإٟمم سمف، ًمإلئتمم اًمتحديد ؾمٌٞمؾ قمغم هذا يٙمـ مل ،شوم٤مؾمجدوا

 ذيمره٤م يم٠مُمثٚم٦م: يٕمٜمل متثٞماًل، يٙمقن أن وسملم حتديداً  ذًمؽ يٙمقن أن سملم ووَمْرٌق  اًمتٛمثٞمؾ،

 ش.سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم» ُمٌدأ ًمت٠ميمٞمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 قمغم اعم٘متديـ ومٕمغم وم٘م٤مم، إول اًمتِمٝمد َٟمِز  إذا اإلُم٤مم أن ُمثالً  ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ

ٌِّٝمف، أن سمٕمْمٝمؿ  ًمف وهذا- رضمع شمذيمر وم٢من! اهلل ؾمٌح٤من سمٙمٚمٛم٦م قمٚمٞمف يٗمتح أن ُيٜمَ

 اًمتِمٝمد، هٜم٤م شمرك وم٘مد ىم٤مئًم، اؾمتٛمر ُم٣م يتذيمر مل وإن -ىمري٤ٌمً  أذيمره ًمٕمكم شمٗمّمٞمؾ

 .ُمٕمذور ٕنف اخلٓم٠م: هذا ذم ٟمت٤مسمٕمف ٟمحـ ظمٓم٠ًم، اًمتِمٝمد وىمراءة اًمتِمٝمد ضمٚمقس

د وهٙمذا  يّمكم اإلُم٤مم يم٤من وم٢مذا إئٛم٦م، سملم وىمٕم٧م اًمتل اخلالومٞم٦م اعم٤ًمئؾ يمؾ ـمرِّ

 .ٟمخ٤مًمٗمف ٓ ومٜمحـ اًمًٜم٦م قمغم أنف يٕمت٘مد وهق اًمًٜم٦م ومٞمٝم٤م خي٤مًمػ صالة

 وٓ ًمٚمًٜم٦م ُمتٌع ٓ ٕنف سمف: آىمتداء يرد ومال مهالً  اًمًٜم٦م شمرك إذا آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمم أُم٤م

 ُمتٙم٤مؾمؾ ُمتٝم٤مون ومٝمق إُم٤مُمف، وظم٤مًمػ اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ ٕنف ٟمخ٤مًمٗمف: هٜم٤م ًمإلُم٤مم، ُمتٌع

 .ُمٕمذوراً  ًمٞمس

 :..(07: 41/   77/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾؿلمقم الركقع مـ الرفع بعد التسؿقع

 اإلُم٤مم وراء اًمريمقع ُمـ رأؾمؽ شمرومع ح٤م يم٠منؽ سمٙمم، أصكم وأن٤م اٟمتٌٝم٧م اًمِمٞمخ:

 اٟمت٤ٌمهل. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: شم٘مقل ٓ: أي احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: شم٘مقل

 !صحٞمح؟ هذا

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 أن مجٞمٕم٤مً  أُمث٤مًمٜم٤م اًمٕمٚمؿ ـمٚم٦ٌم ُمـ اعمّمٚملم مجٞمع ًمدى اعمٕمٚمقم ُمـ اًمِمٞمخ:

 أو اؾمت٘م٤مم وم٢مذاش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 هٜم٤مك أن اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل يمم يٕمٜمل وهذاش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مل ىم٤مئمً  اؾمت٘مر

 اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ورد. اًم٘مٞم٤مم وورد اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ِوْرد ِوْرَديـ

 وًمؽ رسمٜم٤م: »أىمقل ٓ اًمريمقع ُمـ رأد أرومع أن أريد ومحٞمٜمم رايمع أن٤م ومٝم٤م اًم٘مٞم٤مم إمم

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »أىمقل وإٟممش. احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »هٙمذا أىمقل -أجْم٤مً - وٓش. احلٛمد

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده،

 .واعمٜمٗمرد سم٤مإلُم٤مم يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمٕمٚممء سملم -أقمٚمؿ ومٞمم- قمٚمٞمف وُمتٗمؼ وُمٕمروف واوح هذا

 ٓ أو محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اعم٘متدي ي٘مقل هؾ سم٤معم٘متدي، يتٕمٚمؼ ومٞمم ظمالف وهٜم٤مك

 اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن وأُمث٤مهلؿ احلٜمٗمٞم٦م قمٜمد اعمٕمروف اًم٘مقل: ىمقٓن: ي٘مقل

 اًمِم٤مومٕمٞم٦م ىمقل أن أقمٚمؿ واهلل ٟمراه واًمذي سمٞمٜمٝمم، جيٛمع ومٝمق ًمٚمِم٤مومٕمٞم٦م ظمالوم٤مً  محده، عمـ

 : اصمٜملم ًمًٌٌلم أصح: اعم٠ًمخ٦م هذه ذم

 ِوْرد: ِوْرَديـ هٜم٤مك أن ط اًمٜمٌل قمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمم اًمًٜم٦م أن :إول اًم٥ًٌم

 . اًم٘مٞم٤مم وورد اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل

 يمم صٚمقا : »اجلٛمٞمع ًمدى ُمٕمٚمقم هق يمم ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن :اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 أو ُم٘متدي٤مً  أو إُم٤مُم٤مً  يمٜم٤م ؾمقاءً  صالشمف، ُمثؾ ٟمّمكم أن يٜمٌٖمل ٟمحـ وم٢مذاً ش أصكم رأجتٛمقين

 ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا اًمّمحٞمح، ذم اعمٕمروف احلدي٨م وذاك هذا يٜم٤مذم وٓ ُمٜمٗمردًا،
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 ُمـ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ ُم٤م احلدي٨م هذا يٜم٤مذم ٓش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »وم٘مقًمقا ش محده عمـ اهلل

 احلدي٨م هذا ٕن ذًمؽ :شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًم٘مقًمٞم٦م واًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، اًمًٜم٦م

 اعم٘متدي ىمقل أن هل٤م آؾمتًالم ُمـ سمد وٓ ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مص ٓ اًمتل اًمدًٓم٦م ُمـ ومٞمف ُم٤م يمؾ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل ي٘مٞمٜم٤مً  احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل إٟمم

 .احلدي٨م هذا قمٚمٞمف يٜمص ُم٤م يمؾ هذاش. محده

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 بالتلمني اإلمام مسابؼة خطل

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »-أجْم٤مً - صحٞمح طمدي٨م هٜم٤مك اًمِمٞمخ:   ﴾اًمْمَّ

 اإلُم٤مم ومراغ سمٕمد إٓ آُملم: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل -أجْم٤مً - هذا ﴾آُملم رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا 

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: ُمـ  آُملم:: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ إيف، ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

: اإلُم٤مم أُّمـ إذا: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- ًم٘مقًمف  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا

 قمٚمؿ ُمـ اعمٕمٚمقم هق يمم طمٞمٜمئذٍ  ،شذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف

ئد اًمٜمّمقص ُمـ ي١مظمذ دائمً  أن إصقل ئد، اًمزا  ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- وم٘مقًمف وم٤مًمزا

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: »إظمرى اعم٠ًمخ٦م ذم إول احلدي٨م  ،[7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: إًمٞمٝم٤م ٟمْمؿش آُملم رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا   آُملم: [7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 إمم اًمّمحٞمح أظمر احلدي٨م ذم وردت اًمتل اًمزي٤مدة وٛمٛمٜم٤م ٕنٜم٤م آُملم:: أنتؿ وم٘مقًمقا 

: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: وهل اًمت٤مًمٞم٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م ومٜمخرج إول، احلدي٨م

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿  اًمٌالد ذم اًمِم٤مئع اخلٓم٠م ومٛمـ وطمٞمٜمئذٍ . آُملم: وم٘مقًمقا  آُملم: [7:اًمٗم٤محت٦م] ﴾اًمْمَّ

 سمـ اإلُم٤مم يًٌ٘مقن مجٞمٕمٝمؿ اعم٘متديـ أن وقمٚمٛمل اـمالقمل طمدود ذم يمٚمٝم٤م اإلؾمالُمٞم٦م

 اًمْم٤مًملم ُمـ أنتٝمل أيم٤مد ٓ أنٜمل -ذيمرى وهل ُم١ماظمذة، وٓ- ٓطمٔم٧م ىمد وأن٤م آُملم،

 يب، ُم٘متدي٤مً  هق يٙمقن أن سمدًٓ  سمف ُم٘متدي٤مً  أن٤م وم٠ميمقن آُملم، سمـ يًٌ٘مٜمل ظمٚمٗمل وَُمـ إٓ

 هذا اعم١مُمٜملم، شمٜمٗمع واًمذيمرى ذيمرى هذهش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ُمٌدأ وم٤مٟم٘مٚم٥م

 يمٚمم ٕنٜمل اًمٖم٤مئ٥م: اًمِم٤مهد ومٚمٞمٌٚمغ ظمٚمٗمف، ُمـ إمم هذا يٜم٘مؾ ُمـ ظمػم وأن٧م. أوًٓ 

 ذم سمد، ٓ اعمخ٤مًمٗم٦م، هذه أرى أن ُمـ سمد ٓ ُمًجد ذم صٚمٞم٧م أو ؾم٤مومرت أو طميت

 صٚمٞم٧م أن٤م ُم٤م طم٥ًم يمٚمٝم٤م، اًمدٟمٞم٤م ُم٤ًمضمد ذم اًمٜمٌقي، اعمًجد ذم احلرام، اعمًجد
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 يٓمٌؼ ُمـ وظمػم يٌٚمغ، ُمـ ظمػم وم٠من٧م وًمذًمؽ ُم٤مؿمٞم٦م، خم٤مًمٗم٦م ومٝمذه سمٚمٖمٜمل، ُم٤م وطم٥ًم

َـّ  ىمد ويٙمقن  .ظمػماً  اهلل وضمزاك ٟمٌٖمٞمف ُم٤م ذًمؽ طمًٜم٦م، ؾُمٜم٦َّم ًمٚمٜم٤مس ؾَم

 .شمٕم٤ممم اهلل سم٢مذن سمذًمؽ ؾمٜمٕمٛمؾ ظمػماً، اهلل ضمزايمؿ :ادلقي

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك اًمِمٞمخ:

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 شــ مـ يسكف فقام اإلمام متابعة

 ذيمرشمؿش أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ط اًمٜمٌل ىمقل: ًم٘مقًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ادلقي

 آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس مل إن اإلُم٤مم أن ط اًمٜمٌل صالة صٗم٦م ذم ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك

 ... جيٚمس ٓ أن اح٠مُمقم ومٕمغم

 .يت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 ُمت٤مسمٕم٦م اعم٘مّمقد أم ط اًمٜمٌل سمٛمت٤مسمٕم٦م اعم٘مّمقد أن يٕمٜمل هذا ومٝمؾ ٟمٕمؿ، :ادلقي

 رومع اًمّمالة ؾمٜمـ ُمـ أن -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك- شمٕمٚمٛمقن اًمّمالة، ؾمٜمـ ُم٠ًمخ٦م ذم اإلُم٤مم

 ومٛمـ ُمًتح٦ٌم، آؾمؽماطم٦م وضمٚم٦ًم اح٠مُمقم، ُمثالً  يٗمٕمٚمٝم٤م اإلُم٤مم يٗمٕمٚمٝم٤م مل وم٢من اًمٞمديـ،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم أن شم٘مقًمقٟمف ُم٤م اًم٘مقل هذا خي٤مًمػ أٓ ط اًمٜمٌل ومٕمؾ وُمت٤مسمٕم٦م اًمًٜمـ سم٤مب

 اًمّمالة؟ ذم اًمًٜمـ ًمت٠ميمٞمد

 أجـ. قمٜمٝم٤م شم٠ًمخقن أو قمٜمف شم٠ًمخقن أنتؿ اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م سمقضمف ؿمٕمرت ُم٤م اًمِمٞمخ:

 اعمخ٤مًمٗم٦م؟

 .آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس مل إذا اإلُم٤مم ُمثالً  أن اعمخ٤مًمٗم٦م :ادلقي

 اإلُم٤مم ومٕمغم ،شأصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »ي٘مقل ط اًمٜمٌل طمدي٨م اًم٘م٤مقمدة

ٚمَّمً  هذا ،ط اًمٜمٌل سمّمالة ي٘متدي أن واعم٘متدي ًَ  .سمف ُُم
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 .آه اًمِمٞمخ:

- شمٕمٚمٛمقن آؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم ُمثؾ اًمًٜمـ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  أظمٗمك اإلُم٤مم إذا ًمٙمـ :ادلقي

 وأن اًمٜم٤مس، سملم ُمٕمرووم٦م ًمٞم٧ًم اجلٚم٦ًم هذه[ اًمٌالد سمٕمض] ذم أن -ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك

 .يٗمٕمٚمقهن٤م ٓ اعم٤ًمضمد أئٛم٦م أيمثر

 يٗمٕمٚمقهن٤م؟ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 ُمٕمٜم٤مَت٤م سم٘مقًمٙمؿ اإلُم٤مم ظم٤مًمٗمٜم٤م وم٢مذا اًمًٜم٦م، هذه أظمٗمٞمٜم٤م سم٤مإلُم٤مم اىمتديٜم٤م وم٢من :ادلقي

 .آظمر وضمف ُمـ اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗمٜم٤م أنٜم٤م

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .شمٜمّمحقٟمٜم٤م وممذا :ادلقي

 أضمٚم٦ًم وؾمٜم٦مً  وذقم٤مً  وم٘مٝم٤مً  أىمقى اجلٚمًتلم أي: أن ًمؽ أىمقل أن٤م آه، اًمِمٞمخ:

 .اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم ؿمؽ ٓ اًمتِمٝمد؟ ضمٚم٦ًم أم آؾمؽماطم٦م

 اًمث٤مًمث٦م، اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم اًمتِمٝمد ضمٚم٦ًم جيٚمس أن وسمدل أظمٓم٠م اإلُم٤مم إذا ـمٞم٥م، 

 شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

 .ُأت٤مسمٕمف أىمقم، :ادلقي

 .واضم٤ٌمً  شمريم٧م وم٘مط، ؾمٜم٦م ًمٞمس شمريم٧م أن٧م ملَ؟ شمت٤مسمٕمف اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ واضم٤ٌمً  :ادلقي

 شم٤مسمٕمتف؟ ح٤مذا ـمٞم٥م، اًمِمٞمخ:

 .ًمإلُم٤مم واضم٦ٌم اًم٤ٌمب هذا ذم اعمت٤مسمٕم٦م ٕن :ادلقي

 .. واؾمع؟ سم٤مب هق أم. شم٘مقل ُم٤م شمٕمٜمل اًم٤ٌمب هذا ذم وىمقًمؽ ضمدًا، مجٞمؾ اًمِمٞمخ:

 هذا اًم٤ٌمب أنف أن ُمٕمؽ ٟمٛمٌم ظمٚمٞمٜم٤م اإلُم٤مم أن ًمق ؿمقي٦م، واؾمع اًم٤ٌمب هذا ًمٕمٚمف

 ىمٗمز: ُمثالً  آظمر، ٟمقع ُمـ ظمٓم٠مً  أظمٓم٠م اإلُم٤مم أن ًمق اعم٠ًمخ٦م، هلذه إٓ يتًع ٓ ضمداً  وٞمؼ
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 ظمٓم٠م، هذا أنف ؿمؽ ٓ ُمٕمؽ، دم٤موب ُم٤م ًمٙمٜمف قمٚمٞمف، ومتح٧م وم٠من٧م ي٘مرأ، وهق آي٦م ومٜمز

 ذم طمٍمه٤م يٛمٙمـ ٓ ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم خيٓمئ ىمد اًمتل اعم٤ًمئؾ إذاً  شمت٤مسمٕمف، شمت٤مسمٕمف شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا

: ىمًٛملم إمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب أو اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م ٟم٘مًؿ أن يٛمٙمـ ٓ سم٤مًمت٤مزم ُم٠ًمخ٦م،

 .ُمت٤مسمٕمتف جي٥م ٓ وىمًؿ ُمت٤مسمٕمتف، جي٥م ىمًؿ

 وأؾمتحي -اًمًالم قمٚمٞمف- ًمٚمرؾمقل وىمٕم٧م اًمتل اًمّمقرة أن٤م أن أضمٞم٥م راح 

 مخس اًمٔمٝمر صغم ويقم ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صغم يقم صقرة ُمٜمٝم٤م، صقر صمالث أن

 .ريمٕمتلم اعمٖمرب صغم ويقم ريمٕم٤مت،

َقر هذه يمؾ ذم -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أصح٤مب   يمم ضَمـَٛمدوا وُم٤م شم٤مسمٕمقه اًمّم 

 سمتؿ أن٤م ًمٚمخ٤مُم٦ًم ىم٤مم أظمٓم٠م هذا سم٤مإلُم٤مم سَمّدي ؿمق: ي٘مقل طم٤مهلؿ ًم٤ًمن اًمٌٕمض، يٗمٕمؾ

 إمم ىم٤مم وإٟمم هٙمذا، اًمرؾمقل أصح٤مب ومٕمؾ ُم٤م ٓ سمتحرك، ُم٤م سم٤مـمقن ص٦ٌم طم٤مزم ص٤مسم٥م

 سم٤مب ُمـ ـمٌٕم٤مً  هذا -اًمًالم قمٚمٞمف- ؾمٚمؿ أن سمٕمد ومتٌٕمقه، اًمٔمٝمر صالة ذم اخل٤مُم٦ًم

 .ٟمٕمؿ هذه، شمٕمٚمٛمقن أنتؿ وآ اًمتذيمػم

 .حمٚمٝم٤م ذم وم٤مئدة هذه ُمداظمٚم٦م:

 شمٜمًقن، يمم أنًك ُمثٚمٙمؿ سمنم أن٤م إٟمم: »هلؿ وم٘م٤مل ظمػم، اهلل ضمزاك إيف، اًمِمٞمخ:

روين ٟمًٞم٧م وم٢مذا  ش.وَمَذيمِّ

 صالشمٜم٤م، سمٓمٚم٧م ومت٤مسمٕمٜم٤مه ًمٚمخ٤مُم٦ًم ىم٤مم إذا ٓ: اعمت٘مدُملم اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل هٜم٤م

 ىمقًمف سمٕمد ٟمزل يم٤من ُم٤م اًمنمع وأنف وشمنميع، شمٕمٚمٞمؿ زُمـ يم٤من اًمزُمـ ذاك سم٠من وُيتجقن

 .[4:اح٤مئدة] ﴾دِيٜمَُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َأيْمَٛمْٚم٧ُم  اًْمٞمَْقمَ ﴿: شمٕم٤ممم

سم٤مً  أىمقل أن٤م  ٓ أنف يٕمٜمل ٓ هذا وًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر هق ٟمٕمؿ: اًمِمٌٝم٦م هذه قمـ ضمقا

ٌِّف أن سمٕمد اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م جيقز ٓ أنف يٕمٜمل ٓ أنف قمـ ومْمالً  جي٥م  ُٟم

ٌَّف، ومل  اًمنمقمل احلٙمؿ أن ًمٚمٜم٤مس يٌلم أن أراد ًمق ط اًمٜمٌل ٕن مِلَ؟ يٕمٜمل: ٓ َيَتٜمَ

 ووم٤مة سمٕمد واًمرؾمقل اًمّمح٤مسم٦م سملم وىمع اًمذي احلٙمؿ قمـ خيتٚمػ اًمّمقرة هبذه اعمتٕمٚمؼ

 وىم٤مم اإلُم٤مم ؾمٝم٤م إذا: ُمثالً  ُمٕمٜم٤مه ُم٤م يم٤من، إذا: ي٘مقل: ومٞم٘مقل احلٙمؿ يٌلم يم٤من اًمرؾمقل
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 .شمتٌٕمقه ومال اخل٤مُم٦ًم إمم

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ 
ًِ  وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م ُم٤م» ،[63:ُمريؿ] ﴾َٟم

 وىمّم٦م ريمٕمتلم اًمٕمٍم هبؿ صغم اًمث٤مٟمٞم٦م، اعم٠ًمخ٦م أضم٧م ىمٌؾ هذه ومروٜم٤م إذا ه٤مه، ،شسمف

ت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ُمٕمرووم٦م اًمٞمديـ ذي  مل ذًمؽ يمؾ»: ىم٤مل ٟمًٞم٧م؟ أم اًمّمالة َأىُمٍِمَ

 أصدق: »وقمٛمر سمٙمر أبق ومٞمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م إمم اهلل رؾمقل ومٜمٔمر يم٤من، ىمد سمغم: ىم٤مل «يٙمـ

 رضمٚمٞمف إطمدى وووع اعمًجد ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟمتحك ىمد ويم٤من ٟمٕمؿ،: ىم٤مًمقا  ،شاًمٞمديـ؟ ذو

 وٓ ُم٘م٤مُمف إمم ىم٤مم ريمٕمتلم صغم أنف ًمف شمٌلم ومٚمم ،-اًمًالم قمٚمٞمف- يًؽميح إظمرى قمغم

سمف: إمم أىمقل  واعمٕمٜمك آصٓمالطمل، سم٤معمٕمٜمك حمراب هٜم٤مك يٙمـ مل ٕنف حمرا

ٟمٞم٦م أي٦م ُمٕمٜمك ُيرف اًمذي آصٓمالطمل : اعمحراب رأس قمغم شمقوع طمٞمٜمم اًم٘مرآ

ْحَراَب  َزيَمِري٤َّم قَمَٚمٞمَْٝم٤م َدظَمَؾ  يُمٚمََّم ﴿
ِ
 يمذب وهذا اعمحراب، هذا يٕمٜمل [47:قمٛمران آل] ﴾اعْم

 اًمٕم٤ٌمدة، ُمٙم٤من اًمٕم٤ٌمدة، ُمٙم٤من هٜم٤م اعمحراب شمٕمٚمٛمقن يمم وإٟمم أي٦م، قمغم واومؽماء

 .اًمًٝمق ؾمجديت وؾمجد وؾمٚمؿ سم٤مًمريمٕمتلم وم٠متك ُم٘م٤مُمف إمم اًمرؾمقل ومٕم٤مد اًمِم٤مهد

 ذم -أجْم٤مً - وىمع ُم٤م هٜم٤م ووىمع أهمرب، ىمّم٦م وهذه ريمٕمتلم، اعمٖمرب صغم يمذًمؽ 

قم٤من ظَمَرَج  طمٞم٨م ريمٕمتلم، اًمٕمٍم صالة ، سمِّدهـ ُم٤م اًمٜم٤مس، َهَ  سمِّدهـ وٓ يًٌحقا

 اعمٖمرب صالة ذم هٜم٤م اهلل ي٤م هقن ُمـ اًمرؾمقل ؾمٚمؿ صدىمقا  ُم٤م يٙمؼموا، وٓ ُيٛمدوا

ٌِّف  وضم٤مء ضمديد، ُمـ اًمّمالة سم٢مىم٤مُم٦م وم٠مُمر ريمٕمتلم، صٚمٞم٧م أنف -اًمًالم قمٚمٞمف- ُٟم

 .ؾمجدشملم ؾمجد صمؿ اعمٜمًٞم٦م أو اًمٗم٤مئت٦م سم٤مًمريمٕم٦م

ٌَٞمَّٜمف اًمرؾمقل ووم٤مة سمٕمد ضمديد طمٙمؿ هٜم٤م يم٤من ًمق: وم٢مذاً    ذم إىمؾ قمغم اًمرؾمقل ًَم

 أن ُمـ سمد ٓ ًمٙمـ هب٤م، أقمٚمؿ واهلل إظمػمة أنف يٗمؽمض اًمتل احلقادث هذه ُمـ طم٤مدصم٦م

ٞم٤ًّم َرسم َؽ  يَم٤منَ  َوَُم٤م﴿ يٌلم
ًِ ٤َم َي٤م﴿ و ،[63:ُمريؿ] ﴾َٟم ؾُمقُل  َأهي  ـْ  إًَِمٞمَْؽ  ُأنِزَل  َُم٤م سَمٚمِّغْ  اًمرَّ  َرسمَِّؽ  ُِم

ُ  ِرؾَم٤مًَمتَفُ  سَمٚمَّْٖم٧َم  وَمَم  شَمْٗمَٕمْؾ  مَلْ  َوإِنْ  ـَ  َيْٕمِّمُٛمَؽ  َواّللَّ  اًم٘مْمٞم٦م هذه إذاً  ،[67:اح٤مئدة] ﴾اًمٜم٤َّمسِ  ُِم

 ومٞمٝم٤م أظمٓم٠م ُم٠ًمخ٦م يمؾ ومٞمف وأدظمٚمٜم٤م وؾمٕمٜم٤مه، إذا إٓ وم٘مط، واطمد سم٤مب ُمـ هل ُم٤م

 احل٘مٞم٘م٦م ذم واإلٟم٤ًمن اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ُييين. اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمٚمٞمٜم٤م جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  اإلُم٤مم،

 سمٞمٜمف ُمٕم٤مُمالشمف ذم ٕطمٙم٤مُمف إصداره ذم يٜمٓمٚمؼ ضمداً  ُمٝمٛم٦م ٟم٤مطمٞم٦م وهذه شمٕمٚمٛمقن يمم
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 قمـ ٟم٘مقل ومٜمحـ شمٌٕمف، اعمٜمٝم٩م طمدود ذم آظمره إمم ص٤مطمٌف صدي٘مف وسملم سمٞمٜمف رسمف، وسملم

 ومٝمؿ قمغم سمحقادصمٝمؿ وٟمًتٕملم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ إمم ٟمٜمٔمر: أي ؾمٚمٗمٞمقن ٟمحـ: أنٗمًٜم٤م

 هذا شمرىش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضُمِٕمؾ إٟمم: »احلدي٨م هذا ُمثؾ اًم٘مقاقمد أو اعم٤ٌمدئ سمٕمض

َّٓ  قم٤مم إُمر َّٓ  صٖمػم وٞمؼ سم٤مب ُمـ ظم٤مص وا   يمٌػم؟ واؾمع سم٤مب وا

ٞم٧م اًمقٓة أطمد أن صحٞمحف ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم روى  قم٘م٦ٌم أو اًمقًمٞمد اؾمٛمف ًمٕمٚمف ًٟم

 .قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 .ه٤مه اًمِمٞمخ:

 .ُمٕمٞمط أيب سمـ قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد ُمداظمٚم٦م:

 وهق اًمّمٌح صغم إُمػم، وهق إُم٤مُم٤مً  سم٤مًمٜم٤مس صغم قم٘م٦ٌم سمـ اًمقًمٞمد. ه٤مه اًمِمٞمخ:

 ُم٤م سمٕمد صمؿ ريمٕم٤مت، أرسمع اًمّمٌح أؾمت٤مذ، ي٤م ريمٕم٤مت أرسمع هبؿ اًمّمٌح صغم خمٛمقر،

 ٓ ظمٚمٗمف، اعم٘متديـ ذم احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم اعمٗمروض ؿمق أزيديمؿ؟ أزيديمؿ؟: ىم٤مل ؾمٚمؿ

 ي٤م شم٤مسمٕمقه يت٤مسمٕمقه، ُم٤م يممن واًمراسمٕم٦م يت٤مسمٕمقه، ُم٤م اًمث٤مًمث٦م اًمريمٕم٦م سمٞم٘مقُمقا  ح٤م أنف سمد

 ضُمٕمؾ إٟمم»: -واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف- اًمرؾمقل ىمقل أن قمٛمكم دًمٞمؾ هذا ًمٞمف؟ ؾمٞمدي،

 .قم٤مم ٟمص قم٤مم، ٟمص شسمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم

 وم٢مذا: »وهق قم٤مُم٦م، اعمت٤مسمٕم٦م أن ضمداً  قمٔمٞمؿ شمٜمٌٞمف ومٞمف مت٤مُمف ذم ٟمٗمًف، احلدي٨م هذا صمؿ

، ريمع  ؾمجد وإذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمح: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا

 ،شأمجٕملم ضمٚمقؾم٤مً  ومّمٚمقا  ضم٤مًم٤ًمً  صغم وإذا ىمٞم٤مُم٤ًم، ومّمٚمقا  ىم٤مئمً  صغم وإذا وم٤مؾمجدوا،

 ُم٤مذا؟ أضمؾ ُمـ اًمّمالة أريم٤من ريمـ إؾم٘م٤مط ذم هٜم٤م

 .اعمت٤مسمٕم٦م ُمداظمٚم٦م:

ٞمف ُم٤م يدظمؾ هٜم٤م اعمت٤مسمٕم٦م، اًمِمٞمخ:  سم٤مًم٘مٞم٤مس -ُمٕمٚمقم هق يمم- اًمٗم٘مٝم٤مء ُيًٛمِّ

ء] ﴾ُأف   هَلَُم  شَمُ٘مْؾ  وَمال﴿: شمٕم٤ممم ىم٤مل طملم إَْوًَمِقي،  شميهبم ٓ: أومم سم٤مب ُمـ [04:اإلها

 وضمدوا إذا اعم٘متديـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل أُمر يم٤من إذا: أوًمقي ىمٞم٤مس سمٙمػ،
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  َوىُمقُُمقا ﴿: ويـ إيف ُمٕمف، دمٚمس ضَمَٚمس اإلُم٤مم
ِ
َّ
ِ
 طم٤مًم٦م ذم هذه آه، [048:اًمٌ٘مرة] ﴾ىَم٤مٟمِتلِمَ  ّلل

 .احل٤مًم٦م هذه همػم

 ضمٚم٦ًم شمرى أؾم٘مٓمف، ريمـ يم٤من وم٢مذا اعمت٤مسمٕم٦م، ًمتح٘مٞمؼ اًمريمـ أؾم٘مط هٜم٤م: إذاً  

 اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ رء إمم احلدي٨م هذا جيرٟم٤م هٜم٤م سمٞمً٘مٓمٝم٤م، سمٞمً٘مٓمٝم٤م؟ ُم٤م آؾمؽماطم٦م

ر أىمقل أن وىمٌؾ وم٠مىمقل، اًم٤ًمسمؼ، اإلمج٤مل ي٘متْمٞمف اًمذي  إٟمم» احلدي٨م هذا سم٠من ُأَذيمِّ

 اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ىم٤مل اًمدًٓم٦م ذم أبٚمغ صحٞمح سمٚمٗمظ ضم٤مءش سمف ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ

 يدي، سمرومع أن٤م يديف، سمػمومع ُم٤م وم٤مإلُم٤مم قمٚمٞمف، ختتٚمٗمقا  ٓ ،شقمٚمٞمف ختتٚمٗمقا  ومال سمف، ًمٞم١مشمؿ

 وهٙمذا قمٜمف، أت٠مظمر أضمٚمس أن٤م اؾمؽماطم٦م ضمٚم٦ًم جيٚمس ٓ اإلُم٤مم قمٚمٞمف، اظمتالف هذا

 اإلُم٤مم: وم٠مىمقل وأقمٙمس هٜم٤م، ُمذهٌل أن٤م ه٤مه، هٜم٤م، يديف يْمع اإلُم٤مم وم٘مس، ذًمؽ قمغم

 .اًم٘م٤مقمدة هذه آظمره، إمم أت٤مسمٕمف سَمّدي أن٤م هٜم٤م، يْمع احلٜمٗمل

ٌَلم ؿمٞمئ٤مً  ؾم٠مىمقل ىمٚم٧م ًمٙمـ   دظمٚم٧م أن٤م هٙمذا، إصؾ: وم٠مىمقل ؾم٤مسم٘م٤مً  أمجٚمتف ُم٤م ُي

ٌَلمَّ  ًمٙمٜمل إُم٤مُمف، أقمرف وٓ ُمًجداً   هق أنف ىمٌؾ، ُمـ أو اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ذم إُم٤م زم شَم

 وم٤موؾ إُم٤مم رضمٚملم أطمد اإلُم٤مم اًمٌح٨م يم٤من يمم ُمثالً  هب٤م، اهلل يديـ اًمتل اًمًٜم٦م خي٤مًمػ

 هذه أنف اىمتٜمع ُم٤م ؿم٤ميػ، قمٜمديمؿ، احلٜم٤مسمٚم٦م يمٖم٤مًم٥م اىمتٜمع ُم٤م هق ًمٙمـ ًمٚمًٜم٦م، وُُمـح٥م

ـ هذا إٟمف اعمٕم٤مد زاد ذم -اهلل رمحف- اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم وإٟمم صالة ؾمٜم٦م ًِّ  ؾِمـ، ًمٚم

 أنف ُمع صم٘مٞمؾ يم٤من ي٘م٤مل، ُم٤م أؾمقأ  ُمـ وهذا صم٘مٞمؾ، هق يم٤من..-اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

 .ص٥ٌم ُمـ يٜمّم٥م ومٙم٠منم ُمِمك إذا يم٤من -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل

ؾمؽماطم٦م ومٕمٚمَّٚمقا    ؾمٜمـ ُمـ ًمٞم٧ًم هذه سم٠منف قمٚمَّٚمقه٤م ًمرده٤م ُم٤مل ٓ ُمرد ٓ اًمتل ٓا

 .ويٜمٝمض يٕمتٛمد هٙمذا.... يم٤من ًمذًمؽ سمدٟمف، وصم٘مؾ -اًمًالم قمٚمٞمف- سَمدن ح٤م ًمٙمـ اًمّمالة،

 ىمٜم٤مقمتف هل ًمٙمـ هلل، طم٤مؿم٤م! ضم٤مهؾ؟ ومٞمف ٟم٘مقل ُم٤مذا اًم٘مٞمؿ اسمـ اإلُم٤مم اىمتٜمع هٙمذا 

 إُم٤م خي٤مًمػ، وٓ يتٌع، اًمذي ومٝمذا هذا، ذم ًمف شم٤مسمٕمقن قمٚممء وهٜم٤مك ـمٞم٥م اخل٤مص٦م،

ٌَلمِّ  ًمٚمٛمذه٥م، ُمتٕمّم٥م رضمؾ  ًمٚمٛمذه٥م ومٞمتٕمّم٥م اًمًٜم٦م، هذه ًمف وشمٌٞمٜم٧م اًمًٜم٦م ًمف سمِْت

 وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمم أرى وأن٤م هذا، زم فمٝمر ُم٤م أن٤م واهلل: سمٞم٘مقل ُمش اًمًٜم٦م، قمغم

 ُيـَخٓمِّئ اعمُت٤مسمِع يم٤من وًمق ومٞمت٤مسمع، ُم٘متٜمع هٙمذا أنف قمٚمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمرق، إذاً  ومٝمٜم٤م آظمره، إمم
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 .اًمٗم٤مقمؾ هذا

 ٟم٘مٞمؿ وٓ ٟمخ٤مًمٗمف وزٟم٤ًم، ًمف ٟم٘مٞمؿ ٓ اًمًٜم٦م وود اًمًٜم٦م قمغم يتٕمّم٥م أنف قمٚمٛمٜم٤م ُمـ 

 .وزٟم٤مً  ًمف

 اًمّمالة، ذم طمتك ـمٌٕم٤مً  خمتٚمٗمقن وهؿ إرسمٕم٦م إئٛم٦م ه١مٓء ُمـ إُم٤مم أتّمقر أن٤م 

 سم٘مدر ُم٤م أن٤م اًمنة، حت٧م يديف ويْمع إُم٤مُم٤مً  يّمكم ي٘مػش طمٜمٞمٗم٦م أبق» اإلُم٤مم ـمٞم٥م،

 سمـ حمٛمد»و ،شيقؾمػ أبق»و ُمتٕمّم٥م، قمٜمف أىمقل سم٘مدر وٓ ضم٤مهؾ، قمٜمف أىمقل

 اًمرضمؾ يم٤من وم٢مذا اًمزُم٤من، هلذا وصٚمٜم٤م طمتك ؿمئ٧م ُم٤م وقمد ،شزومر» واإلُم٤مم ،شاحلًـ

ٌَلمَّ  إذا أُم٤م ومٜمت٤مسمٕمف، اًمًٜم٦م هٙمذا سم٠منف وُم٘متٜمع قم٤ممل  اعم٤ًمضمد أئٛم٦م سمٕمض ذم ٟمرى يمم ًمٜم٤م شَم

٥م  سم٤مشم٤ٌمقمٝمؿ هلؿ طمرُم٦م ضمٕمٚمٜم٤م ٟمحـ ٕنٜم٤م هلؿ: طمرُم٦م ٓ ومٝم١مٓء اًمًٜم٦م، ود شَمَٕمّم 

ٌَلمَّ  إذا ًمٙمـ ٕئٛمتٝمؿ،  .هلؿ ىمٞمٛم٦م ومال اًمًٜم٦م قمغم اشم٤ٌمقمٝمؿ ُي١مصمرون يتٌٕمقهنؿ أهنؿ شَم

 سمٕمد اًمقوع إن: اًمّمالة صٗم٦م ذم ىمٚم٧م أن٤م أنف -ؿمؽ سمال- شمٕمٚمؿ وأن٧م أذيمر أن٤م

 أذيمر سمس أيمثر أو سم٤مز اسمـ وراء صٚمَّٞم٧م ُمرة أذيمر ًمٙمـ سمدقم٦م، اًمقوع سمدقم٦م، هذا اًم٘مٞم٤مم

 ٕنف اًمًٜم٦م: ُمـ ًمٞمس هذا أنف ٟمّمّم٧م أين ُمع اًم٘مٞم٤مم، سمٕمد يدي ووٕم٧م وم٠من٤م ُمرة،

٦ٌم واجلٝمٚم٦م اعمُ٘مٚمِّدة ه١مٓء ُمثؾ ُمق يدي سملم اًمذي أنف ٟمٔمرت  آظمره، إمم واعمَُتَٕمّمِّ

 .سم٤مًمؽ أقمط ٟمدرة، ه١مٓء ًمٙمـ أومٕمؾ، وهٙمذا ذًمؽ، ُمثؾ ومٗمٕمٚم٧م

 .اهلل ؾمٌح٤من ُمداظمٚم٦م:

 .آظمره إمم وو وُمتٕمّم٦ٌم ضَمَٝمٚم٦م إئٛم٦م أيمثر ٕن ُٟمدَرة: ه١مٓء اًمِمٞمخ:

 ذم ُُمـخٓمِئ٤مً  يم٤من وًمق صالشمف ذم اإلُم٤مم ٟمتٌع ٟمحـ سم٠منٜم٤م ىم٤مقمدة ٟم٠مظمذه٤م إذاً  هذا قمغم 

 .اخلٓم٠م هذا ذم ُمٕمذوراً  قمٜمدي يٙمقن ُمٕمذورًا، يٙمقن ًمٙمـ ٟمٔمري، وضمٝم٦م

 .وزٟم٤مً  ًمف أىمٞمؿ ومال اًمًٜم٦م، قمغم ُمتٕمّم٤ٌمً  يٙمقن أن أُم٤م

 ًمٜم٤م؟ يتٌلم ويمٞمػ :ادلقي

 ..سم٤مًمتجرسم٦م هذا اًمِمٞمخ:
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 هذا؟ ذم ٟم٘مقل ُم٤مذا إئٛم٦م، ٕطمد ُم٘مٚمداً  ُمثالً  يم٤من وإذا :ادلقي

ُم٤مً  شَمتٌَّٕمف اًمِمٞمخ:  . هذا ُمٕمذور هذا ٕنف ًمإلُم٤مم: اطمؽما

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ادلقي

َّٓ  ُمٕمذور أنف أقمتؼم أن٤م اًمِمٞمخ:  ٔظمر، ؿمخص ُمـ خيتٚمػ واًمٕمذر ُمٕمذور، همػم وا

 واًمتالُمذة، طمٜمٞمٗم٦م سم٠ميب ُمثالً  ًمؽ وضسم٧م ُمٕمذور، اًمٕم٤ممل ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم آٟمٗم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م

٦ٌم سمٕمض ذم ذًمؽ قمٙم٧ًم صمؿ  .اعمتٕمّمِّ

: هلؿ ٟم٘مقل أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ٕنٜم٤م :-أجْم٤مً - ُمٕمذورون ه١مٓء ًمٚمٕم٤مُم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم أن 

 ُم٤م اًمرضمؾ هذا ًمٙمـ أن٧م، قم٤مح٤مً  يمٜم٧م ُمٝمم ٕنف هٙمذا: اًمًٜم٦م اًمًٜم٦م، واقمرومقا  اضمتٝمدوا

 .إلُم٤مُمف اشم٤ٌمقمف ذم ُمٕمذوراً  يٙمقن هق وًمذًمؽ يٕمرومؽ،

 وضمقداً  اًمٕمٚم٦م ُمع يدور احلٙمؿ: إصقل ذم ي٘م٤مل يمم شَمُدور اًم٘مْمٞم٦م أن اعمٝمؿ 

 يٙمقن وىمد ٟمٔمرك، سمقضمف اىمتٜمع ُم٤م قم٤ممل أنف قمذره يٙمقن وم٘مد اًمٕمذر، هٜم٤م وم٤مًمٕمٚم٦م وقمدُم٤ًم،

 ومٞمف يتٌع وذاك ومٝمذا ٟمٔمرك، سمقضمٝم٦م اىمتٜمع وُم٤م إلُم٤مم ُُمتٌَّع هق إٟمم سمٕم٤ممل، ًمٞمس أنف قمذره

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُمـ سمخالف اًمّمالة، ذم

  سم٤مًمًٜم٦م؟ ي٘مقم ٓ وًمٙمـ اًمًٜم٦م، يٕمرف هق يم٤من وإذا :ادلقي

 .ًمف يمراُم٦م ٓ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 41: 06/ 684/ واًمٜمقر اهلدى) 

 آعتدال وعـد الركقع مـ الرفع أثـاء ادلمقم يؼقل ماذا

 اهلل ؾمٛمع ـمٌٕم٤مً  ومٞم٘مقل وراءه واح٠مُمقُملم يريمع قمٜمدُم٤م ًمإلُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمداظمٚم٦م:

 .محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقًمقا  وراءه اح٠مُمقُملم محده، عمـ

 .ُمثٚمف ي٘مقًمقن اًمِمٞمخ:
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 احلٛمد؟ ًمؽ رسمٜم٤م ـمقل قمغم ي٘مقًمقن أم ُمداظمٚم٦م:

 يمم صٚمقا : اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م هق اًمدًمٞمؾ اإلُم٤مم ُمثؾ ي٘مقًمقن اًمِمٞمخ:

 ُمـ رأؾمف يرومع طمٞمٜمم اًمرايمع اًمتقوٞمح ُمـ رء إمم ُيت٤مج إُمر ًمٙمـ أصكم، رأجتٛمقين

 :اصمٜملم سمريمٜملم ي٠ميت اًمريمقع

 ُمـ رأؾمف رومع أنف ومٚمق.. اًم٘مٞم٤مم صمؿ اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل: أطمدمه٤م 

 رايمع اعمّمكم: وم٢مذاً  اًمث٤مين، ًمٚم٘مٞم٤مم يٓمٛمئـ مل ٕنف ًمف: صالة ٓ هقى صمؿ هٙمذا اًمريمقع

 ورد ُم٤م ورده، وًمف آظمر قمٛمؾ ومٝمذا ىم٤مئمً  يًت٘مر وطمٞمٜمم ورده وًمف قمٛمؾ هذا ي٘مقم ومحلم

 أن قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم ضم٤مء هذا؟ ورد وُم٤م هذا

 ىم٤مئمً  اؾمت٘مر وم٢مذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل رأؾمف ومرومع رايمٕم٤مً  يم٤من إذا يم٤من ط اًمٜمٌل

 اًمًٜم٦م واومؼ وم٘مد اًمّمقرة هذه ذم هبم أتك ومٛمـ وردان هٜم٤م إذاً  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل

: وم٘م٤مل رايمٕم٤مً  يم٤من ضمٞمدًا، واٟمتٌٝمقا  وهق ي٠ميت ُم٤م ومٕمؾ رضمالً  أن ًمق.. ظم٤مًمٗمٝم٤م وم٘مد وإٓ

 رايمٕم٤مً  يم٤من ىم٤مئؿ، وهق سم٤مًمقرديـ ضم٤مء ومٕمؾ؟ ُم٤مذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ٕنف ح٤مذا؟ اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع: وىم٤مل رأؾمف ومرومع

 آٟمت٘م٤مل ورد ظمٚمط ٟمًٛمٞمف ظمٚمٞمٜم٤م أو اًم٘مٞم٤مم، ذم آؾمتٛمرار ورد ُمع اًم٘مٞم٤مم ورد ظمٚمط

 ُمـ رأؾمف يرومع وهق يٜمٌٖمل اًمرايمع وم٢مذاً  اًمًٜم٦م، ظمالف هذا اًم٘مٞم٤مم، ورد ُمع اًمريمقع ُمـ

 .احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل ىم٤مئؿ وهق محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل اًمريمقع

 عمـ اهلل ؾمٛمع: اإلُم٤مم ي٘مقل هٙمذا، يٗمٕمٚمقن اعمّمٚملم أيمثر اعمّمٚملم، أيمثر اًمٞمقم

 اًمذي ومٕمؾ ُم٤م قمٙمس ومٕمؾ ومٕمؾ؟ ُم٤مذا هذا احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقًمقن وهؿ محده،

 يٗمٕمٚمقن اعمّمٚمقن اًمٞمقم ىم٤مئؿ، وهق هبم أتك ًمٙمـ اًمقرديـ، سملم مجع آٟمٗم٤ًم، صقرشمف

 اًمريمقع، ُمـ رأؾمٝمؿ يرومٕمقن وهؿ ىم٤مئًم، ي٘مقًمف أن يٜمٌٖمل اًمذي سم٤مًمقرد ي٠متقن ُم٤مذا؟

 هٜم٤م ـمٞم٥م ص٤مُمتلم، ي٘مقُمقن اًمًٜم٦م قمغم وحم٤مومظ إُم٤مم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ي٘مقُمقن ومحٞمٜمم

 جيٛمع اًمذي هق اإلُم٤مم أن فمٜمٝمؿ سم٥ًٌم اًمقرد هذا وم٠مو٤مقمقا  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: حمؾ

 عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل ٓ اعم٘متدي احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع اًمقرديـ، سملم
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 سملم ومرق ٓ واعم٘متدي واعمٜمٗمرد اإلُم٤مم ظمٓم٠م، هذا احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل إٟمم محده:

 اهلل ؾمٛمع وهق اًم٘مٞم٤مم، إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل ورد ورديـ هٜم٤مك أن ذم اًمثالصم٦م ه١مٓء

 وًمؽ رسمٜم٤م: ـمقيٚم٦م أوراد هٜم٤مك ظم٤مص٦م احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م وهق اًم٘مٞم٤مم وورد محده، عمـ

 وًمؽ رسمٜم٤م أو ويرى، رسمٜم٤م ُي٥م يمم قمٚمٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ومٞمف ُم٤ٌمريم٤مً  ـمٞم٤ٌمً  يمثػماً  محداً  احلٛمد

 رء ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م.. سمٞمٜمٝمم ُم٤م وُمؾء آظمره، إمم.. إرض وُمؾء اًمًموات ُمؾء احلٛمد

 أقمٓمٞم٧م ح٤م ُم٤مٟمع ٓ مهللا قمٌد، ًمؽ ويمٚمٜم٤م اًمٕمٌد ىم٤مل ُم٤م أطمؼ واعمجد اًمثٜم٤مء أهؾ سمٕمد

 ورد هق ُم٤م اًم٘مٞم٤مم، ورد هذا اجلد، ُمٜمؽ اجلد ذا يٜمٗمع وٓ ُمٜمٕم٧م ح٤م ُمٕمٓمل وٓ

 سمقرد وي٠متقن اًمقرد، هذا يْمٞمٕمقن اعم٘متديـ مج٤مهػم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع آٟمت٘م٤مل؟

 ًمذًمؽ ضمدًا، واوح ظمٓم٠م وهذا اًم٘مٞم٤مم إمم اًمريمقع ُمـ آٟمت٘م٤مل سمقرد اًم٘مٞم٤مم سمقرد اًم٘مٞم٤مم

 ُمـ رأؾمف رومع إذا ُم٘متدي٤ًم، يم٤من أو ُمٜمٗمرداً  يم٤من أو إُم٤مُم٤مً  يم٤من ؾمقاء ُمّمؾ يمؾ قمغم

 وإن احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: ي٘مقل أن ىم٤مئمً  اؾمتتؿ إذا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل أن اًمريمقع

 .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هذا ًمف، اهلل زاد زاد

 .ظمػم اهلل ضمزاك ُمداظمٚم٦م:

 ( 22: 77: 37/ 721/واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 22: 31/ 720/واًمٜمقر اهلدى) 

  لؾؿؼتدي والتحؿقد التسؿقع بني اجلؿع مرشوعقة

 واًمتحٛمٞمد؟ اًمتًٛمٞمع سملم جيٛمع أن ًمٚمٛم٘متدي ينمع ومٝمؾ: ىمٞمؾ وم٢من

 :اًمت٤مًمٞم٦م ًمألؾم٤ٌمب وذًمؽ ٟمٕمؿ:: وم٠مىمقل

: ي٘مقل يم٤من: »أنف َأجًْْم٤م هريرة أيب طمدي٨م ُمـ ط اًمٜمٌل قمـ صح ىمد أنف: إول

 وًمؽ رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م، ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع»

ضم٤مً  شمراه يمم وهمػمهؿ: قمقاٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من رواه. احلدي٨مش...ش احلٛمد رَّ  ذم خُمَ

 وُمٜمٝم٤م اًمٕم٤ٌمدات، يمؾ ذم ط سمف ٟم٘متدي أن ُم٠مُمقريـ يمٜم٤م وح٤مش. 46/  0ش »اإلرواء»
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 اًمِمٞمخ٤من رواهش. أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اعمِمٝمقر احلدي٨م ذم يمم اًمّمالة

 احلدي٨م هذا ومٕمٛمقمش. 014/  007/  1» َأجًْْم٤مش اإلرواء» ذم خمرج وهق وهمػممه٤م،

: اًمت٤مزم وي١ميده. فم٤مهر هق يمم ىمٌٚمف، اًمذي هريرة أيب طمدي٨م ذم سمم اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٜم٤م يقضم٥م

/  1» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ومروى وإئٛم٦م: اًمًٚمػ سمٕمض ُمـ سمف اًمٕمٛمؾ صم٧ٌم أنف: اًمث٤مين

 سم٤مًمًٜمدش 96/  0» اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ  ،ش7/  437/  1» واًمدارىمٓمٜمل  ،ش074

 قمٚم٘مف وىمد. سمتمُمف اًمؽممج٦م طمدي٨م ُمثؾ ومذيمر:... ىم٤مل ؾمػميـ سمـ حمٛمد قمـ اًمّمحٞمح

 اًمِم٤مومٕمل ي٘مقل وسمف: »وىم٤مل وهمػمه، ؾمػميـ اسمـ قمـش 76/  0ش»ؾمٜمٜمف» ذم اًمؽمُمذي

 سمًٜمد اًمٌٞمٝم٘مل ـمري٘مف وُمـ  ،ش0917/  167/  0» اًمرزاق قمٌد وروىش. وإؾمح٤مق

 اًمّمالة ذم اًمٜم٤مس إُم٤مم وهق هريرة ب٤مأ ؾمٛمع أنف: ؾمٕمٞمد أيب سمـ ؾمٕمٞمد قمـ صم٘م٤مت رضم٤مًمف

 .َُمًٕم٤م وشم٤مسمٕمف صقشمف سمذًمؽ يرومعش. احلٛمد ًمؽ رسمٜم٤م مهللا محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل

 قمـ وروي: »اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل صمؿ. ٟمحقه قمٓم٤مء قمـش 0919» اًمرزاق قمٌد روى صمؿ

 وىم٤ملش. محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مقل يم٤من أنف ُمقؾمك أيب سمـ سمردة أيب

، أطم٥م جيٛمٕمٝمم: قمٓم٤مء ش. اخلالف ذم ظمرضمتٝمم ىمد وٕمٞمٗم٤من طمديث٤من ومٞمف وروي إزَِمَّ

 ذم وٕمٗمٝمم إمم احل٤مومظ أؿم٤مر وىمد. سمٕمده أيت سمريدة وطمدي٨م هذا يٕمٜمل أنف أفمـ: ىمٚم٧م

: اًمؽمُمذي قمـ شم٘مدم ُم٤م ُمثؾ اًمِم٤مومٕمل قمـ ذيمر أن سمٕمد ىم٤مل وم٢مٟمف :ش083/  0ش »اًمٗمتح»

 اٟمٗمرد اًمِم٤مومٕمل إن: ىم٤مل أنف اعمٜمذر اسمـ قمـ يث٧ٌم ومل. رء ذًمؽ ذم يّمح مل ًمٙمـ»

 سم٤مجلٛمع اًم٘مقل وهمػممه٤م ؾمػميـ واسمـ قمٓم٤مء قمـش اإلذاف» ذم ٟم٘مؾ ىمد ٕنف سمذًمؽ:

 وهق اًمريمـ، هذا ذم اًمٗمٕمٚمٞم٦م ط ؾمٜمتف إمم ٟمٔمرٟم٤م إذا أنٜم٤م: اًمث٤مًم٨مش. ًمٚمٛم٠مُمقم سمٞمٜمٝمم

 أن ًمقضمدٟم٤م :- ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م - اعمت٘مدم هريرة أيب طمدي٨م َوْقء قمغم اًمريمقع، ُمـ اًمرومع

 اؾمتتؿ إذا اًمتحٛمٞمد حمؾ وأن اًمريمقع، ُمـ آقمتدال أثٜم٤مء ذم هق إٟممش اًمتًٛمٞمع» حمؾ

 ٓ اصمٜمت٤من خم٤مًمٗمت٤من ُمٜمف ًمزم :شاًمتًٛمٞمع» ي٘مقل أن ًمٚمٛم١مشمؿ ينمع ٓ إٟمف: ىمٞمؾ وم٢مذا ىَم٤مِئًم،

 حمؾش اًمتحٛمٞمد» إطمالل: وإظمرى. ورده ُمـ اعمحّٚملم أطمد شمٕمٓمٞمؾ: إومم: ُمٜمٝمم سمد

 رسمٜم٤م: »ي٘مقًمقن وم٢مهنؿ ُُمَِم٤مَهد: هق يمم اعمّمٚملم، مج٤مهػم ومٞمف ي٘مع مم٤م وهقش ! اًمتًٛمٞمع»

 وهذا! ورده قمـ قَمٓمَّاَل  سمٕمده ىمٞم٤مُمٝمؿ ويٌ٘مك اًمريمقع، ُمـ رومٕمٝمؿ أثٜم٤مء ذمش احلٛمد وًمؽ

 سملم يم٤مجلٚمقس اًمذيمر، ُمـ ؿم٤مهمر ُمٙم٤من ومٞمٝم٤م ًمٞمس وم٢مٟمف اًمّمالة: ٟمٔم٤مم ظمالف



   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمـ أطمٙم٤مم اح٠مُمقُملم

 

748 

 . شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٗمٞمد وم٢مٟمف هذا: ومٞمت٠مُمؾ. همػمه قمـ وَمْْماًل  اًمًجدشملم

 (.977-973/ 0/ 10) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م

 دم بام مصؾ كؾ عذ واجب الركقع مـ الرفع عـد التسؿقع

 ادلمقمني ذلؽ

 [:اًمًٜم٦م وم٘مف ذم اهلل رمحف ؾم٤مسمؼ ؾمٞمد اًمِمٞمخ قمغم شمٕم٘م٤ٌمشمف ذم اإلُم٤مم ىم٤مل] 

 ُمـ اًمرومع قمٜمد ي٘مقل أن ُمٜمٗمردا أو ُم٠مُمقُم٤م أو إُم٤مُم٤م ًمٚمٛمّمكم يًتح٥م: »ىم٤مل صمؿ

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن هريرة أيب ومٕمـ... ىم٤مئم اؾمتقى وم٢مذا محده عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمريمقع

 رسمٜم٤م: »ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ اًمريمٕم٦م ُمـ صٚمٌف يرومع طملمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ي٘مقل

 ش.واًمِمٞمخ٤من أمحد رواهش. احلٛمد وًمؽ

 .اعمّم٤مدر ذم يمثػمة سمزي٤مدة 441ش اإلرواء» ذم خمرج وهر: ىمٚم٧م

 هذا ذم أن اًمقاوح ُمـ: أىمقل ًمٚمٛم٠مُمقم آؾمتح٤ٌمب ؿمٛمقل ُمـ ذيمره ح٤م وشم٠ميمٞمدا

 .اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف ذمش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ىمقًمف: أطمدمه٤م: اصمٜملم ذيمريـ احلدي٨م

   .ىم٤مئم اؾمتقى إذاش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »ىمقًمف: وأظمر

 أُمر وهذا آؾمتقاء ذيمر ُمٙم٤مٟمف ومًٞم٘مقل آقمتدال ذيمر اعم٘متدي ي٘مؾ مل وم٢مذا 

 إٓش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »ُمٜمف يًٛمٕمقن يٙم٤مدون ُم٤م وم٢مهنؿ اعمّمٚملم مج٤مهػم ُمـ ُمِم٤مهد

 طم٤مول وم٢من ًمٚمحدي٨م سُي٦م خم٤مًمٗم٦م هذا وذم احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: سم٘مقهلؿ وؾمٌ٘مقه

 ومٞمف اعمنموع اًمذيمر ُمـ آقمتدال إظمالء وهل أظمرى خم٤مًمٗم٦م ذم وىمع دمٜمٌٝم٤م أطمدهؿ

 .طمج٦م سمٖمػم

 ذم اًمذيمر قمـ يٗمؽم ٓ أن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اًمّمالة وٕن: »302/  4 اهلل رمحف اًمٜمقوي ىم٤مل

قمتدال اًمرومع ذم سم٤مًمذيمريـ ي٘مؾ مل وم٢من ُمٜمٝم٤م رء  ش.اًمذيمر قمـ ظم٤مًمٞم٤م احل٤مًملم أطمد سم٘مل وٓا
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 ذم ذًمؽ ًمثٌقت ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م آقمتدال ذم اًمتًٛمٞمع إن: أىمقل إٟمٜمل سمؾ

 يًٌغ طمتك أطمديمؿ صالة شمتؿ ٓ إهن٤م: »ومٞمف ط ىم٤مل وم٘مد صالشمف اعمًئ طمدي٨م

 صمؿ وشمًؽمظمل ُمٗم٤مصٚمف شمٓمٛمئـ طمتك ويريمع... يٙمؼم صمؿ... اهلل أُمره يمم اًمقوقء

 .احلدي٨م...ش صٚمٌف ي٘مٞمؿ طمتك ىم٤مئم يًتقي صمؿ محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ي٘مقل

 ذم خمرج وهق. صحٞمح سمًٜمد وهمػممه٤م ًمف واًمًٞم٤مق واًمٜم٤ًمئل داود أبق أظمرضمف

 .823ش داود أيب صحٞمح»

   !ُمّمؾ؟ يمؾ قمغم جي٥م ٓ اًمتًٛمٞمع سم٠من ي٘مقل أن هذا سمٕمد ٕطمد جيقز ومٝمؾ

 ([192) ص اعمٜم٦م مت٤مم]

  اإلمام بجقار مـ شحب

 ُمـ إول اًمِمؼ اإلُم٤مم، ُمع اصمٜم٤من صغم إذا: ؿم٘ملم قمغم اًم١ًمال هذا ُمداظمٚم٦م:

ً، اًمث٤مين أتك صمؿ أوًٓ، ُمٕمف واطمدٌ  يم٤من إذا ومٞمف، اًم١ًمال  ي٘مدُم٤من يٗمٕمالن، ومٙمٞمػ ُمت٠مظمرا

 اًم١ًمال؟ ُمـ إول اًمِمؼ هذا إوَل، أظمرُ  اًمرضمؾ يًح٥م أو اإلُم٤مم،

 ي٘متدي اًمذي ُي١ْمَُمر وإٟمم ُي١ْمَُمر، ٓ إُم٤مم وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، ي٘مدم: ي٘م٤مل أن أُم٤م اًمِمٞمخ:

ُم٤من يمٚمٛم٦م قمغم شمٕمٚمٞمؼ هذا سم٤مإلُم٤مم،  .اإلُم٤مم ُيَ٘مدِّ

 سمف اىمتدى أنف: »-قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض- ضم٤مسمر طمدي٨م ذم ضم٤مء يمم اجلقاب ًمٙمـ 

 ي٤ًمره، قمـ ومقىمػ آظمر ومج٤مء -اًمًالم قمٚمٞمف- يٛمٞمٜمف قمغم ومقىمػ أصح٤مسمف، ُمـ رضمؾ

 ش.ورائف ُمـ ظمٓم٤ًّم ومجٕمٚمٝمم ظمٚمٗمف، إمم هبم طم٤مد ومٝمٙمذا

 ي٘مقل يمم ىمٚمٞمالً  اإلُم٤مم قمـ يت٠مظمر ٓ حم٤مذي٤ًم، اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مػ اًمٗمرد: إذاً 

ر هذا ٕن اعمت٠مظمريـ: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ: أوًٓ  اًمت٠مظم   ً  هق: وصم٤مٟمٞم٤مً  اًم

 أوىمػ طمٞم٨م: »اًمٌخ٤مري ذم احلدي٨م ذم ضم٤مء ُم٤م سمؾ  اًمٗم٤مروق، قمٛمر قمـ ضم٤مء ُم٤م ظمالف

 احلدي٨م ذم ضم٤مء هٙمذا ،شطمذاءه اًم٘مٞم٤مم صالة ذم قم٤ٌمس اسمـ -اًمًالم قمٚمٞمف- اًمرؾمقل
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 -أجْم٤مً – وىمػ اًمذي ُمع قمٛمر، ُمـ ضم٤مء وهٙمذا  قم٤ٌمس، اسمـ ُمع اًمرؾمقل أن ُمـ

 .سمج٤مٟمٌف

: وم٘م٤مل اًمٌخ٤مري ذم يم٠منف ومٕم٤مشمٌف، ظمٓمقة ىمٚمٞماًل، قمٜمف شم٠مظمر أنف احلدي٨م ذم ُمداظمٚم٦م:

 .اهلل رؾمقل سمٛمح٤مذاة أىمػ أن زم يم٤من ُم٤م

 سمٙمر؟ أيب ىمّم٦م ىمّم٦م: أّي  ذم هذا اًمِمٞمخ:

 .اًمٚمٞمؾ ُمـ ىم٤مم طملم قم٤ٌمس اسمـ ىمّم٦م ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 .طمذاءه أوىمٗمف اًم٘مّم٦م ذم ٟمٕمؿ اعمٝمؿ يٛمٙمـ، اًمِمٞمخ:

 ...زم يم٤من ُم٤م: وم٘م٤مل طمذائل، ذم أضمٕمٚمؽ زم ُم٤م: ًمف وم٘م٤مل ظمٓمقة، ىمٚمٞمالً  شم٠مظمر سمس...ُمداظمٚم٦م:

 وهذا  قم٤ٌمس، اسمـ شمٕمٚمٞمؿ ومٝمذا طمذاءه، وىمػ؟ أجـ سم٤مٕظمػم، ًمٙمـ ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 .طمذاءه أوىمٗمف أنف اًمًٜم٦م ًمٙمـ يٕمٜمل، أدسمف ُمـ

 .احلدي٨م قمٜمده اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم: ىمٚم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م ًمٙمـ ُمداظمٚم٦م:

 .اًمرضمؾ طمذاء اًمرضمؾ ي٘مػ: سم٤مب اًمِمٞمخ:

 ..ٟمٗمس ُمداظمٚم٦م:

 وطمذاءه، اإلُم٤مم يٛملم قمـ ي٘مػ اًمٗمرد إن: أىمقًمف أن أريد وم٤مًمذي ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

 وم٤مإلُم٤مم اإلُم٤مم، ي٤ًمر قمـ ومقىمػ -احلٙمؿ إُمر سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمرف وٓ- آظمر ضم٤مء وم٢مذا

رمه٤م -اًمًالم قمٚمٞمف- سم٤مًمرؾمقل ي٘متدي  .ظمٚمٗمف ُمـ وُي١َمظمِّ

٤م آصمٜم٤من ي٘مػ أن إُمر أن ويٕمرف وم٘مٞمٝم٤ًم، اًمث٤مين يم٤من إذا أُم٤م   اإلُم٤مم، وراء َصٗمًّ

 اإلُم٤مم أُم٤م إًمٞمف، اإلُم٤مم يٛملم قمـ يم٤من ُمـ سمَِجرّ  ويتٚمٓمػ اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مػ ومٝمق

 .ٟمٕمؿ. يت٘مدم أن ي١مُمر وٓ ُمٙم٤مٟمتف، قمغم ومٞمح٤مومظ

 .اهلل أث٤مسمٙمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .وإي٤مك اًمِمٞمخ:

 ٕنف ُمٜمٙمؿ، ذيمريمؿ ُمٕمرض ذم قمٜمف أضمٌتؿ ىمد اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ُمداظمٚم٦م:
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 ..وأُّمٝمؿ هؿ، صمالصم٦م اصمٜم٤من أتك يم٤من إذا: اًمث٤مين اًمِمٓمر ي٘مقل

 .ٟمٕمؿ أي اًمِمٞمخ:

 ي٘متدون اًمذيـ أن اعمٕم٤مسيـ، ُمـ وهق وىمرأتف، اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومذيمر ُمداظمٚم٦م:

 .ي٤ًمره قمـ وأظمر يٛمٞمٜمف، قمـ واطمد يٙمقن: ي٘مقل سمف،

 اًمتل اًمًٜم٦م أُم٤م اًمزُمـ، ُمـ سمره٦مً  هذا يم٤من  ُمًٕمقد، اسمـ ُمذه٥م هذا اًمِمٞمخ:

 اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أنف إمم اإلؿم٤مرة ُمع ذيمرٟم٤مه، ُم٤م هق إُمر، قمٚمٞمٝم٤م اؾمت٘مر

 . -قمٜمٝمم اهلل ريض- إنّم٤مري

 ( 22: 11: 72/ 810/ واًمٜمقر اهلدى) 

 الثاكقة؟ أم إوىل اإلمام تسؾقؿة بعد ادلمقم ُيسؾرؿ هؾ

  ًمإلُم٤مم؟ إومم اٟمتٝم٤مء سمٕمد أم اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمتٝم٤مء سمٕمد هؾ اح٠مُمقن؟ يًٚمؿ ُمتك: ُمداظمٚم٦م

 يم٤من ط اًمٜمٌل أن صمٌت٧م اًمًٜم٦م ٕن إومم: اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد ٟمٕمت٘مده اًمذي: اًمِمٞمخ

 يًٚمؿ يم٤من إطمٞم٤من أيمثر وذم اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم ي٘متٍم إطمٞم٤من سمٕمض ذم

: هق إٟممش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف واعم٘مّمقد شمًٚمٞمٛمتلم

 وم٢من اًمّمالة، ُمـ ظمرج وم٘مد إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ إذا اعمّمكم إن: أي إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م

 ضم٤مئز، ومٝمق إومم قمغم اىمتٍم وإن اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م ومٞمًٚمؿ إومْمؾ اًمًٜم٦م أراد

.... يت٤مسمٕمف أن اعم٘متدي ومٕمغم إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ذم اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم ظمرج وم٢مذا وًمذًمؽ

 اًمتًٚمٞمٛم٦م همػم طمٙمٛمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م ٕن وذًمؽ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م..يٜمتٔمر ومال

 ُمذه٥م قمغم هب٤م إٓ اًمّمالة شمّمح مل اًمّمالة ُمـ ـريم هل إومم أن وقمرومٜم٤م إومم،

 أُم٤م واضم٦ٌم، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م سم٠من يٕمت٘مدون وم٢مهنؿ ًمٚمحٜمٗمٞم٦م ظمالوًم٤م اًمٕمٚممء مجٝمقر

 . ؾمٜم٦م ومٝمل اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م

 (22:20:27/ب37: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 ٓ؟ أم يؼقهلا ففؾ آمني، اإلمام ققل ادلمقم يسؿع مل إذا

 ٓ؟ أم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ آُملم، اإلُم٤مم ىمقل اح٠مُمقم يًٛمع مل إذا: ُمداظمٚم٦م

 إذا يًتٕمجؾ ٓ: اًم٘مري٥م إُمس ذم ٟمٌٝمٜم٤م يمم وًمٙمـ ي٘مقهل٤م، ٟمٕمؿ: اجلقاب: اًمِمٞمخ

٤مًمِّلمَ  َوٓ﴿ اإلُم٤مم ُمـ اًمٜمقن ؾمٙمقن ؾمٛمع  هق يم٤من ًمق يمم اعم٘متدي ي٠مظمذ [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ُم٤م ظمالف اإلُم٤مم يًٌؼ مل يٙمقن احل٤مًم٦م وهبذه آُملم،: ي٘مقل صمؿ ٟمٗم٤ًمً  ي٠مظمذ.. اًم٘م٤مرئ

 أن طمٞمٜمذاك اًميوري ُمـ وًمٞمسش وم٠مُمٜمقا  أُمـ إذا» اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اًمٞمقم ٟمِم٤مهده

ر ُمذهٌٝمؿ يٙمقن إئٛم٦م ُمـ يمثػماً  ٕن يًٛمع:  وسمخ٤مص٦م اًمٌالد سمٕمض ذم سمآُملم اإلها

 احلٜمٗمل، سم٤معمذه٥م اًمتٛمًؽ قمٚمٞمٝمؿ يٖمٚم٥م اًمذيـ يم٤مٕتراك إقم٤مضمؿ سمٕمض سمالد

 اًمًٜم٦م ظمالف وهذا ين، وإٟمم سمآُملم جيٝمر ٓ اإلُم٤مم أن يرى احلٜمٗمل وم٤معمذه٥م

 اعْمَْٖمُْمقِب  هَمػْمِ ﴿: ىم٤مل إذا يم٤من: »ط اًمٜمٌل سم٠من سطم٧م اًمًٜم٦م ٕن اًمّمحٞمح٦م:

٤مًمِّلمَ  َوٓ قَمَٚمٞمِْٝمؿْ   سم٤مٓىمتداء اعمّمكم اسمتكم وم٢مذاش صقشمف هب٤م ورومع آُملم: ىم٤مل [7:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًمْمَّ

 ٓ ُمت٤ميمًؾ وًمٙمٜمف يرى هق أو سمآُملم، اجلٝمر ؾمٜمٞم٦م يرى ٓ ُمثالً  اعمذه٥م طمٜمٗمل سم٢مُم٤مم

 آُملم،: ىمقًمف وسملم اعم٘متدي سملم ُيقل ٓ ومذًمؽ سمآُملم جيٝمر ومال سم٤مًمًٜم٦م سم٤مًمتٛمًؽ هيتؿ

 .اًم٘مري٥م إُمس ذم ذًمؽ ذيمرٟم٤م يمم هب٤م يًتٕمجؾ ٓ أن قمٚمٞمف وًمٙمـ

 (22:03:40/ب03: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 محده دـ اهلل شؿع اإلمام يؼقل عـدما ادلمقم يؼقل ماذا

 ذم اًم٘مقل وُم٤م  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ي٘مقل قمٜمدُم٤م اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 احلٛمد؟ وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وم٢مذا احلدي٨م

  هل٤م، يتٜمٌٝمقا  أن اإلُم٤مم وراء اعم٘متديـ اعمّمٚملم قم٤مُم٦م قمغم جي٥م ُم٠ًمخ٦مٌ  هذه: اًمِمٞمخ

 رسمٜم٤م» وم٘مقًمقا ش محده عمـ اهلل ؾمٛمع: »– اإلُم٤مم يٕمٜمل - ىم٤مل وإذا: احلدي٨م هذا ٕن

 ومٞمف طمٙمؿ هذا أن - همػمهؿ قمـ ومْمالً  - اًمٕمٚمؿ أهؾ سمٕمض ومٝمؿ ىمد  ،شاحلٛمد وًمؽ
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 :شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا  ،ًمٚمٛم٠مُمقم يٜمٌٖمل وُم٤م ًمإلُم٤مم يٜمٌٖمل ُم٤م  ،شم٘مًٞمؿ

 ش.احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اعم٘متديـ ُمٕمنم نتؿأ وم٘مقًمقا 

 ًمٞمس أنف يمم احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن احلدي٨م هذا ُمـ اعم٘مّمقد ًمٞمس 

 ىمقل ي٠ميت أن اعم٘مّمقد وإٟمم محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أنَّ  اعم٘مّمقد

 ومٝمذا ،شمحده عمـ اهلل ؾمٛمع: »اإلُم٤مم ي٘مقل أن سمٕمدش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: »اعم٘متدي

 وأظمر احلدي٨م، ٟمص أطمدمه٤م أثٜملم أُمريـ ُمالطمٔم٦مِ  قمغم شمٗمًػمه يٜمٌٖمل احلدي٨م

 قمٚمٞمف - ىمقًمف قمٛمقم ومٝمق إول احلدي٨م أُم٤م  ومٞمف، اًمٜمٔمر وإُمٕم٤من آظمر طمدي٨م ذم اًمتٗم٘مف

 ط اًمٜمٌل صالة قم٤مُم٦م أن وٓؿمؽش  أصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : » -واًمًالم اًمّمالة

 قمٚمٞمف ىم٤مل وم٢مذا  اًمٗمريْم٦م، صالة يم٤مٟم٧م إٟمم ُمٜمٝمؿ ُمًٛمع وقمغم اًمٜم٤مس ُمـ ُمرأى قمغم

 سملم ومرق ٓ أنف يٕمٜمل وم٢مٟممش اصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : »اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م واًمًالم اًمّمالة

 ه١مٓء ومٙمؾ ُمٜمٗمرًدا يٙمقن أن أو ُم٘متدًي٤م، يٙمقن أن أو إُم٤مًُم٤م يٙمقن أن اعمُخ٤مـمٌلم

 اخلٓم٤مب ٕن  ،ط اًمٜمٌل يمّمالة صالَتؿ شمٙمقن أن قمٚمٞمٝمؿ وه١مٓء وه١مٓء

 اًمًٜم٦م ذم اًمث٤مسم٧م ُمـ يم٤من وم٢مذا  مجٞمًٕم٤م، يِمٛمٚمٝمؿش اصكم رأجتٛمقين يمم صٚمقا : » اعمذيمقر

 - قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض هريرة أيب طمدي٨م ُمـ- اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم يمم - اًمّمحٞمح٦م

 أي ىم٤مم وم٢مذا محده عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع إذا يم٤من ط اًمٜمٌل أن

 ومٞمف اًمٜمٔمر يٜمٌٖمل اًمذي اًمث٤مين اعمقوع هق وهذا احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: ىم٤مل ىم٤مئًم  اؾمتتؿ

 رسمٜم٤م  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: اًمذيمريـ هذيـ سملم اجلٛمع ذم ط ومًٜمتف  ومٞمف، واًمت٠مُمؾ

 ط ىمقًمف وهق إول آظمرى، طم٤مًم٦مٍ  ذم وأظمر طم٤مًم٦مٍ  ذم أطمدمه٤م أن احلٛمد: وًمؽ

 اهلل ؾمٛمع اًمريمقع ُمـ رأؾمف رومع أثٜم٤مء ذم اإلُم٤مم اقمتدال أثٜم٤مء ذم: محده عمـ اهلل ؾمٛمع

 ٓ، احلٛمد: وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع ىم٤مئؿ وهق ي٘مقل صمؿ رأؾمف يرومع ٓ  محده، عمـ

 ضم٤مء ىم٤مئًم  اؾمتتؿ ُم٤م وم٢مذا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل اًمريمقع ُمـ رأؾمف يرومع وهق وإٟمم

 أن - ُم٘متدًي٤م يم٤من وًمق - ُمّمؾٍ  يمؾ قمغم يمذًمؽ  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م اًمث٤مين اًمقرد ُمقوع

  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع:اًمريمقع ُمـ رأؾمف راومع وهق ي٘مقل أن اًمًالم قمٚمٞمف يمٗمٕمٚمف يٗمٕمؾ

 وسم٘مقًمف رأؾمف سمرومع - إىمؾ قمغم - سمدأ اإلُم٤مم يٙمقن أن سمٕمد احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م هذا ويٙمقن
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 ومقرد  آظمر، ورًدا اًمث٤مين وًمٚم٘مٞم٤مم ورًدا ًمالقمتدال أن اعم٘مّمقد  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع

 يٜمٌٖمل هذا قمغم  احلٛمد، وًمؽ رسمٜم٤م: اًمث٤مين اًم٘مٞم٤مم وورد  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: آقمتدال

 .إُمريـ سملم جيٛمع أن ُم٘متدًي٤م يم٤من وًمق اعمّمكم قمغم

 رسمٜم٤م ىمقًمف قمغم ي٘متٍم طملم اعم٘متدي ٕن مت٤مًُم٤م: ذًمؽ ظمالف ومٕمغم اًمٞمقم اًمقاىمع أُّم٤م

 وهذا ذيمرٍ  ودون وردٍ  دون ىم٤مئًم  ومًٞمٔمؾ رأؾمف يرومع وهق ذًمؽ ىم٤مل إن احلٛمد وًمؽ

 وًمؽ رسمٜم٤م ىم٤مل صمؿ ؿمٞمًئ٤م يذيمر أن دون ىم٤مئًم  اؾمتتؿ طمتك رأؾمف رومع وإن اًمًٜم٦م، ظمالف

 طم٤مل ذم إول اًمقرد ٟمٗمًف قمغم وأو٤مع ىمٞم٤مُمف طم٤مل ذم اًمث٤مين سم٤مًمقرد ضم٤مء وم٘مد  احلٛمد،

 ىمقًمف وهق احلدي٨م أُم٤م اعم٘متدي، يالطمٔمف أن يٜمٌٖمل ُم٤م هذا  اًمريمقع، ُمـ رأؾمف رومع

ش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م وم٘مقًمقا  محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف

 .اإلُم٤مم ي٘مقل يمم محده عمـ اهلل ؾمٛمع ي٘مقل ٓ اعم٘متدي أن آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ح٤م يٕمٜمل ومال

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمٌخ٤مري صحٞمح ذم أجًْم٤م وهق آظمر طمدي٨م مت٤مًُم٤م هذا ويِمٌف

 اعمٖمْمقب همػم ىم٤مل وم٢مذا سمف ًمٞم٠متؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: » إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم واًمًالم

 إمم وذهٌٜم٤م  وطمده، قمٜمده وىمٗمٜم٤م إذا احلدي٨م هذاش  آُملم وم٘مقًمقا  اًمْم٤مًملم: وٓ قمٚمٞمٝمؿ

 ىمديًم  اح٤مًمٙمٞم٦م ُمـ يمثػم ي٘مقُل  وهبذا  آُملم، ي٘مقل ٓ اإلُم٤مم أن ُمٜمف أظمذٟم٤م فم٤مهره

هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ اإلُم٤مم ىم٤مل إذا: ىم٤مل ٕنف احلدي٨م فم٤مهر قمغم ُمٜمٝمؿ مجقًدا وطمديًث٤م

٤مًمِّلمَ  قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿: ىم٤مل إذا ىم٤مل وإٟمم  آُملم، ي٘مؾ مل ﴾ قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

٤مًمِّلمَ   شم٠مُملم طمٙمؿ احلدي٨م هذا ُمـ ٟم٠مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ  آُملم، أنتؿ وم٘مقًمقا  ﴾اًمْمَّ

٤ًٌم اإلُم٤مم  هريرة أيب طمدي٨م ُمـ آظمرى رواي٦مً  سمف ٟمرسمط أن يٜمٌٖمل وإٟمم  إجي٤مسًم٤م، أو ؾمٚم

ـّ  إذا: » واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ قمٚمٞمف، ُمتٗمؼ وهق ايًْم٤م  وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُّم

 إومم وم٤مًمرواي٦م وطمٞمٜمئذٍ ش ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف هُمِٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملم شم٠مُمٞمٜمف واومؼ ُمـ وم٢مٟمف

٤مًمِّلمَ  ﴿ ىم٤مل وإذا  زي٤مدة إًمٞمٝم٤م ٟمْمؿ أن جي٥م :شآُملم ﴾ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ اًمْمَّ

قَمَٚمٞمِْٝمْؿ َوَٓ هَمػْمِ اعْمَْٖمُْمقِب  ﴿ اإلُم٤مم ىم٤مل وإذا: شمٗمًػمه٤م ذم ومٜم٘مقل أظمرى اًمرواي٦م

٤مًمِّلمَ   يتٌلم وسمذًمؽ إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ـمري٘م٦م هٙمذا  آُملم، أنتؿ وم٘مقًمقا  آُملم ﴾ اًمْمَّ

 احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ُمع ي٘مقل اعم٘متدي أن: ظمالصتف ُم٤م ًمٜم٤م
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 ذم اإلُم٤مم يت٤مسمٕمقن إٟمم اعم٘متديـ وًمٙمـ  اعم٘متديـ، ي٘مقًمقا  يمم آُملم ي٘مقُل  اإلُم٤مم ويمذًمؽ

 .ذًمؽ ُمـ رء ذم ي٤ًمسم٘مقٟمف وٓ واٟمت٘م٤مٓشمف وأذيم٤مره أوراده يمؾ

 ]...[:ؾم٤مئؾ

 فم٤مهر  ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م واجلقاب - اهلل هداك - إول اًم١ًمال ُمٕمٜمك وايش اًمِمٞمخ:

 .اًمقضمقب هق آُملم وم٘مقًمقا : اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف إُمر

 قم٤مىمؾٍ  إٟم٤ًمن أي  ًمالؾمتح٤ٌمب، إُمر هذا يم٤من ًمق طمتك قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن أُي  صمؿ

 وشمٕم٥م ٟمّم٥ٍم  وأدٟمك ضمٝمد سم٠مىمؾ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ُمٖمٗمرة قمغم احلّمقل قمغم طمريصٍ 

 اإلُم٤مم ىمقل سمٕمد ي٘مقَل  أن عمجرد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمف ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل قمـ ُيٕمرض

ـّ  إذا: »ؾمٛمٕمتؿ يمم ىم٤مل ط وم٤مًمرؾمقل آُملم،ش آُملم»  واومؼ ُمـ وم٢مٟمف وم٠مُّمٜمقا  اإلُم٤مم أُم

 طمتك ـمقيٚم٦م طمٞم٤مة ىم٣م اعمًٚمؿ أن ومٚمقش  ذٟمٌف ُمـ شم٘مدم ُم٤م ًمف همٗمر اعمالئٙم٦م شم٠مُملمَ  شم٠مُمٞمٜمف

 ًمٙم٤من وضمؾ: قمز اهلل ُمٖمٗمرة إمم اًمقصقل ؾمٌٞمؾ ذم اًمًالم قمٚمٞمف ٟمقح طمٞم٤مة يم٤مٟم٧م ًمق

٤م، اًمثٛمـ ًً  اعمئ٦م هذه ذم وم٢مذا ؾمٜم٦م اعمئ٦م جي٤موز ومال قم٤مش ُمٝمم ُمٜم٤م واإلٟم٤ًمن ومٙمٞمػ سمخ

 يمؾ ٟمٜمّمح هلذا يًػًما، إٓ صمٛمٜمف يٙمقن ومم وضمؾ قمز اهلل ُمٖمٗمرة ًمٞمٜم٤مل َوشَمِٕم٥َم  ضَمِٝمدَ  ؾمٜم٦م

 ىمقًمف ذم شمٌٕمف هق أُّمـ وم٢مذا ًمٚمٗم٤محت٦م، اإلُم٤مم ىمراءة ُمت٤مسمٕم٦م قمغم طمريًّم٤م يٙمقن أن ُمًٚمؿ

 .إظمػم ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ُي٘م٤مل ُم٤م هذا آُملم،

 (06 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 إوىل؟ التسؾقؿة بعد أم اإلمام، تسؾقؿتل بعد ادلمقم يسؾؿ هؾ

 اإلُم٤مم يًٚمؿ ُم٤م سمٕمد أن قمٜمدي يم٤مٟم٧م اًمتل اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٕمٚمقُم٦م... ؿمٞمخ: ُمداظمٚم٦م

 ؟...رأجتؽ أقمٚمؿ واهلل وًمٙمـ يًٚمؿ، اح٠مُمقم اًمتًٚمٞمٛمتلم

 ذًمؽ: ظمالف شمقضم٥م إدًم٦م فم٤مهر سمؾ أبًدا، اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس هذا: اًمِمٞمخ

 ريمع وإذا ومٙمؼموا، يمؼم وم٢مذا سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: »ي٘مقل ط اًمرؾمقل ٕن

،  احلدي٨م، آظمر إممش احلٛمد وًمؽ رسمٜم٤م: وم٘مقًمقا  محده، عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا وم٤مريمٕمقا
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 وأنتؿ أفمٜمٙمؿ ٓ؟ أم اإلُم٤مم ؾمٚمؿ: ومٞم٘م٤مل ًمٖم٦مً  إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا ومٝمٜم٤م

 أنف إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا اعمٕمٜمك أن قمغم أقمجٛمل وأن٤م ؾمتقاوم٘مقٟمٜمل اًمٕمرب

 ؾمٌؼ ُم٤م ىمٞم٤مس وقمغم سمف، ًمٞم١مشمؿ اإلُم٤مم ضمٕمؾ إٟمم: ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا ومحٞمٜمئذ اإلُم٤مم، ؾمٚمؿ

د ًمٌٕمض اًمرؾمقل ذيمر ُمـ  عمـ اهلل ؾمٛمع: ىم٤مل وإذا ومٙمؼموا، يمؼم إذا... »اًمّمالة أومرا

 ؾمٜم٦م هٜم٤مك أن ؾمٞمم ٓ ومًٚمٛمقا؟ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا: ٟم٘مقل ٓ ح٤مذا آظمره، إمم..ش محده

 أن اعمذاه٥م، سمٌٕمض اعمتٛمذهٌلم هم٤مًم٥م قمٜمد ُمٝمقًًم٦م اًمًٜم٦م أهؾ قمٜمد ُمٕمرووم٦م

 .واطمدة شمًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل

 قمٚمٞمٙمؿ اًمًالم وم٘مٚم٧م اًمًٜم٦م، هذه ُمٕمٙمؿ أطمٞمل أن وأردت ُمثاًل  أممتٙمؿ أن٤م ومٚمق

 ؾمٚمؿ إذا» هذا؟ قمغم اًمدًمٞمؾ أجـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمتًٚمٞمٛم٦م شمٜمتٔمرون ُم٤مذا؟ شمٜمتٔمرون وؾمٙم٧م

 أن رأجٜم٤م ُمـ يم٤من ًمق ومٞمم ي٘م٤مل وأن يتٌٜمك أن يّمح إٟمم آٟمتٔم٤مر هذاش ومًٚمٛمقا  اإلُم٤مم

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ىمقل سمٛمٕمٜمك اًمّمالة أريم٤من ُمـ ريمـ أو ذط هق اًمتًٚمٞمٛمتلم ُمـ يماًل 

 أم سم٤مًمتًٚمٞمٛمتلم ٟمٗمنه هؾ هٜم٤م اًمتًٚمٞمؿش اًمتًٚمٞمؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م اًمتٙمٌػم حتريٛمٝم٤م: »اًمًالم

 ذيمرٟم٤م ُم٤م وقء قمغم اًمّمقاب هق اًمث٤مين اًمتٗمًػم أن ؿمؽ ٓ إومم؟ سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م ٟمٗمنه

 اًمتًٚمٞمٛم٦م أن دام ومم اًمقاطمدة، اًمتًٚمٞمٛم٦م قمغم أطمٞم٤مًٟم٤م ي٘متٍم يم٤من ط اًمٜمٌل أن ُمـ

 وم٢مذا إومم، اًمتًٚمٞمٛم٦م هق إٟمم اًمنمط إٟمم ُمٙمٛمٚم٦م، ؾمٜم٦م هل وإٟمم ذـًم٤م ًمٞم٧ًم اًمث٤مٟمٞم٦م

: اجلقاب اًمّمالة؟ ُمـ اعمّمكم ظمروج سمذًمؽ طمؾ هؾ إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم ؾمٚمؿ

 قمٚمٞمٙمؿ، اًمًالم: إًذا اإلُم٤مم ىم٤مل وم٢مذا إول، اًمتًٚمٞمؿ: أي اًمتًٚمٞمؿ، حتٚمٞمٚمٝم٤م: إًذا ٟمٕمؿ،

 هق يمم اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مًمتًٚمٞمٛم٦م أتك أنف ذًمؽ إمم اٟمْمؿ وم٢من قمٜمف، ٟمتخٚمػ وٓ ٟمت٤مسمٕمف ومٜمحـ

 يٙمقن اعم٘متدي ُمـ اًمتًٚمٞمؿ أن شمٌٜمٞمٜم٤م إذا ًمٙمٜمٜم٤م ذًمؽ، ذم أجًْم٤م ٟمت٤مسمٕمف إئٛم٦م قم٤مُم٦م قمٛمؾ

 وىمٗمٜم٤م رسمم ذيمرٟم٤م ح٤م اعمخ٤مًمٗم٦م إمم سم٤مإلو٤موم٦م ومرسمم اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم يًٚمؿ أن سمٕمد

 .يٗمٕمؾ ٓ وؾمقف اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم شمًٚمٞمٛم٦م ٟمٜمتٔمر هٙمذا

، إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمؿ إذا: ٟمحـ ٟم٘مقل وذاك هلذا  إن: أىمقل – ؾمٚمؿ وإن ومًٚمٛمقا

، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م –  ُم٤م هذا ٓ،! اعمٜمتٔمريـ ُمـ ُمٕمٙمؿ إٟم٤م وم٤مٟمتٔمروا يًٚمؿ مل وإن ومًٚمٛمقا

 .اًمٕم٤معملم رب هلل واحلٛمد قمٜمدي

 (22:40:24/ 7 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م) 



 لممأموم السرتة
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 لطؾبفا ادم وحؽؿ لؾؿلمقم شسة اإلمام شسة

 اإلُم٤مم ؾمؽمة: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ُمداظمٚم٦م:

 .ًمٚمٛم٠مُمقم هل

 أوٓ؟ اًمًؽمة، ىم٤مئٛم٦م شمٌ٘مك هؾ اًمّمالة ُمـ اإلُم٤مم اٟمٍمف إذا. ـمٞم٥م

 قمـ سمٕمٞمدة يم٤مٟم٧م إذا ؾمؽمة يتخذ أن ًمف جيقز هؾ اإلُم٤مم، اٟمٍمف إذا: صم٤مٟمٞم٤مً 

 ؟...يًػم هؾ ُمؽماً، قمنم صمالصم٦م أو أُمت٤مر قمنمة ُم٤ًموم٦م ؾمجقده

 ذم ضم٤مء اًمذي سم٤مًمٚمٗمظ اح٠مثقرة اجلٛمٚم٦م: أن إمم اًمتٜمٌٞمف ُمـ ٓسمد ذًمؽ ىمٌؾ :اجلواب

 يّمح ٓ وًمٙمٜمف ٟمٌقي٤ًم، طمديث٤مً  ضم٤مء هذاش ًمٚمٛمّمٚملم ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة: »اًم٤ًمئؾ ؾم١مال

 اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف ضمرى مم٤م اعمتـ ُمٕمٜمك ٕن ُمتٜمف: صحٞمح٤مً  يم٤من وإن إؾمٜم٤مده، طمٞم٨م ُمـ

 .شمالهؿ َُمـ صمؿ إوًمقن،

ن أدظمؾ اجلٛمٚم٦م، هلذه اًمتحرير وهذا اًمتقوٞمح هذا سمٕمد  إذا: وم٠مىمقل اإلضم٤مسم٦م صٚم٥م ذم ٔا

 هق ىم٤مم ًمف، ؾمؽمة ومٕمالً  هق يم٤من وىمد اإلُم٤مم، ؾّمٚمَّؿ ومٚمم أيمثر، أو سمريمٕم٦م ُمًٌقىم٤مً  اعم٘متدي يم٤من

 ُيَٕمؼمَّ  اًمذي احلٙمؿ ذًمؽ آظمذ هق يزال ٓ: ٟم٘مقل ومٝمٜم٤م اًمريمٕم٤مت، ُمـ سمف ؾُمٌؼ ُم٤م وًمٞم٘ميض ًمٞمتؿ

 .يمٛم٘متد سمف يتٕمٚمؼ ومٞمم هذاش ظمٚمٗمف عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة» سم٠من قمٜمف

 ذم ي٘مع يمم وظم٤مص٦مً  اًمٖم٤مومٚملم، ُمـ يديف سملم ًمٚمٛمرور أطمد يتٕمرض ٓ ًمٙمل وًمٙمـ 

 أن ٟمّم٤مً  وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  اضمتٝم٤مداً  هٜم٤م ومٞمحًـ اعمدين، اعمًجد ذم صمؿ اعمٙمل اعمًجد

 عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمرئٞم٦م همػم وهل طُمْٙمِٛمٞم٦َّم، هل اًمًؽمة شمٚمؽ ٕن ضمديد: ُمـ اًمًؽمة يتخذ

َّٓ  أضمؾ ومٛمـ صالشمف، ًم٘مٓمع يتٕمروقن ىمد  ُمـ ٓسمد صالشمف، ًم٘مٓمع أطمد يتٕمرض أ

 :اًمتٗمّمٞمؾ ُمـ ٓسمد هٜم٤م ُمٚمٛمقؾم٦م، ُمِم٤مهدة ُم٤مدي٦م، ؾمؽمة واخت٤مذ ووع

 يتٓمٚم٥م سمحٞم٨م -آٟمٗم٤مً – اًم٤ًمئؾ ذيمر اًمذي اًمٜمحق قمغم قمٜمف سمٕمٞمدة اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا

 .أن٧م طمٞم٨م شُمَّمكمِّ  سم٠من ايمتِػ : ٟم٘مقل هٜم٤م اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ ُمٜمف
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 ومال سمخٓمقات إًمٞمٝم٤م ؾمٚمؽ وًمق ىمري٥م، ُمـ ؾمؽمة يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من إذا أُم٤م

 .اعمخ٤مًمٗم٦م وي٘مٌؾ اعمٜم٤مىمِم٦م، ي٘مٌؾ واضمتٝم٤مد اؾمتٜم٤ٌمط يُمّٚمف اًمٌح٨م ومٝمذا ذًمؽ، ُمـ سم٠مس

ه اًمذي ًمٙمـ   َُمِْمٞم٤مً  ُمٜمف شمتٓمٚم٥م قمٜمف، سمٕمٞمدة اًمًؽمة يم٤مٟم٧م إذا: سم٢مجي٤مز هٙمذا ٟمرا

 إًمٞمٝم٤م ومٞمٛمٌم ُمٜمف، ىمري٦ٌم ؾمؽمة يتخذ أن سم٢مُمٙم٤مٟمف يم٤من وإذا هق، طمٞم٨م ومٞمّمكم يمثػماً،

 .سمخٓمقات

ه اًمذي هذا سملم: أي وذاك، هذا سملم واًمٗم٤مرق   اًمتل وشمٚمؽ اخلٓمقات، ُمـ ٟمرا

 يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُيَّمٚمِّـل، ٓ هذا: ىمٞمؾ يٛمٌم واطمد إذا أنف: هق اًمٙمثػمة اخلٓمقات ُمـ ٟمراه٤م

 ىمٚمٞمٚم٦م ظمٓمقات يم٤مٟم٧م وإذا يٗمٕمؾ، أن يٜمٌٖمل ٓ أنف طمٙمٛمف يٙمقن يمثػمة، ظمٓمقات

 هل٤م يتٕمرض ىمد اًمتل اعمٗمًدة دومع وهل اعمّمٚمح٦م، شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم ذًمؽ ومٚمٞمٗمٕمؾ

 .اًم١ًمال هذا قمـ ضمقايب هذا اعمّمكم، هذا

 يمثػمة؟ ظمٓمقات ُمِمك إذا يمثػمة ظمٓمقات اًمّمٚمقات، شمٌٓمؾ ومٝمؾ ُمداظمٚم٦م:

 قمٛمؾ ٕنف سمتجٜمٌٝم٤م؟ أوصٞمٜم٤م ٟمحـ ح٤مذا اًمٙمثػمة، اخلٓمقات: آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م أن٤م اًمِمٞمخ:

ٌْٓمِؾ اًمذي اًمٕمٛمؾ ذم يمثػماً  اظمتالوم٤مً  اًمٕمٚممء اظمتٚمػ وىمد يمثػم، : ىم٤مئؾ ومٛمـ اًمّمالة، ُي

 سمحريم٤مت، حتديده يٛمٙمـ ٓ ذًمؽ سم٠من: ىم٤مئؾ وُمـ اًمّمالة، شمٌٓمؾ طمريم٤مت صمالث سم٠منف

 اًمرائل َيِْمَٖمؾ اعمّمكم سمف ي٠ميت اًمذي اًمٕمٛمؾ يم٤من وم٢مذا اًمٕمٛمؾ، سمٜمققمٞم٦م اًمتحديد وإٟمم

 دون وُم٤م اًمّمالة، يٌٓمؾ اًمذي هق اًمٕمٛمؾ ومٝمذا صالة، ذم ًمٞمس ٕنف إًمٞمف: واًمٜم٤مفمر

 .ومال ذًمؽ

 ًمٚمٛمّمٚملم، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقىمقع وٟم٤مدر ومجٞمالً  ـمريٗم٤ًم، -ُمثالً - ضب سمٕمْمٝمؿ أن أذيمر

 وخيٞمط يّمكم وهق أطمد رئل ًمق: ىم٤مل اًمٙمثػم، اًمٕمٛمؾ ُم٠ًمخ٦م دمٚمٞم٦م: ومٞمف اعم٘مّمقد ًمٙمـ

ه وم٤مًمذي ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو صمقب ذم ومتؼ أو زر  ُم٤م صالة؟ ذم هق ومٞمف ي٘مقل، ُم٤مذا يرا

 .صالة ذم ي٘مقل



ؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًًم
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 اعمث٤مل صٚم٥م ذم ُمث٤مًٓ  أضب أن وأن٤م اًمّمالة، ُيٌْٓمِؾ اًمٕمٛمؾ ُمـ اًمٜمقع هذا: إذاً  

 اًم١ًمال ذم ضم٤مء يمم وُمًٌقىم٤مً  صالة، ذم يم٤من إٟم٤ًمٟم٤مً  رأجٜم٤م إذا اخلٓمقات: وهل اًم٤ًمسمؼ،

 .أطمدٓ  يّمكم؟ هذا إن ي٘مقل ُمـ أن، أُمثؾ هٙمذا أن٤م اًمٕمًٙمري٦م اعمِمٞم٦م يٛمٌم واجلقاب،

 قمٜمٝم٤م، أبٕمد صقرة إمم اًمّمقرة هذه ُمـ ىمٚمٞمالً  ٟمٜمزل صالشمف، يٌٓمؾ قمٛمؾ هذا: إذاً  

 أن ويٛمٙمـ اًمّمالة، شمٌٓمؾ قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ: يٕمٜمل اعمتِم٤مهب٤مت ُمـ شمٙمقن أن يٛمٙمـ

 يٛمٌم ًمٙمـ ٟمٔم٤مُمٞم٤ًم، قمًٙمري٤مً  اعمٌم ًمٞمس هق يٛمٌم اًمّمالة، شمٌٓمؾ ٓ قمٜمٝم٤م ي٘م٤مل

 طمٞمٜمم اًمّمقر وشمٕمدد إُمثٚم٦م، شمتٕمدد وهٙمذا صالة، ذم هذا إن ي٘مقل اًمذي ُمـ سمنقم٦م،

ز: ي٘م٤مل ومٝمٜم٤م صالة، ذم ًمٞمس إٟمف: ومٞمف ي٘م٤مل أن قمـ خيرج اعمٌم ُمـ صقرة إمم ٟم٠ميت  سمجقا

 ُم٤م شمقوٞمح شم٘مري٤ٌمً  هذا إًمٞمٝم٤م، أذٟم٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ حت٘مٞمؼ ؾمٌٞمؾ ذم اعمٌم هذا

 : وهق رء، اًم٤ٌمل ذم خيٓمر أن ًمٙمـ قمٜمف، ؾم٠مخ٧م

 يٙمقن أن جي٥م سمؾ ُمٜمف، ٓسمد وهذا وم٘مٞمٝم٤ًم، وم٘مط ًمٞمس يٙمقن أن جي٥م اعمًٚمؿ أن

 طمٞم٨م قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات سمٜمٌٞمف ُمٜمف اىمتداءً  وم٘مٝمف وذم دقمقشمف، ذم طمٙمٞممً : أجْم٤مً 

 سمٜمٌٞمٝم٤م اىمتداءً  ريمٕمتلم ومٞمٝم٤م شمّمكم وأن اًمٙمٕم٦ٌم شمدظمؾ أن أرادت طمٞمٜمم ًمٕم٤مئِم٦م ىم٤مل

 ىمقُمؽ أن وًمقٓ اًمٙمٕم٦ٌم، ُمـ وم٢مٟمف احلجر ذم َصكمِّ : »هل٤م وم٘م٤مل ط حمٛمد وسمزوضمٝم٤م

 اًمًالم، قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم، هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق

 قم٤مري، واطمد سم٤مب اًمٞمقم هق يمم قم٤مريلم سم٤مسملم هق ُم٤مش إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أىمقل، اًمٞمقم ومٞمف، يدظمؾ أن يٚمٞمؼ ٓ ُمـ إٓ ُمٜمف اًمٙمٕم٦ٌم إمم يدظمؾ ٓ

 ش.ُمٜمف خيرضمقن وسم٤مسم٤مً  ُمٜمف، يدظمٚمقن سم٤مسم٤مً  إرض ُمع سم٤مسملم هل٤م وجلٕمٚم٧م»

 ؾمػم؟ شمٜمٔمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .ؾمػم شمٜمٔمٞمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ذًمؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٕمؾ ُم٤م ط اًمرؾمقل ًمٙمـ -اهلل ؿم٤مء ُم٤م- ؾمػم شمٜمٔمٞمؿ ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اإلصالح وهذا اًمتجديد هذا وراء ُمـ شمؽمشم٥م ىمد اًمتل اعمٗمًدة ظمٌم ح٤مذا؟
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 ٟمحـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ٓشم٤ٌمع يمدقم٤مة أن ٟمحـ

 اًمدقمقة، ذم احلًـ وإؾمٚمقب اًمٕمٚمؿ سملم دقمقشمٜم٤م ذم ٟمجٛمع أن ومٞمٜمٌٖمل إصالح، دقم٤مة

ْكَمِة َوادَْْوِعَظِة اْْلََسنَِة َوَجاِدْْلُْم بِالَّتِي ِهَي َأْحَسنُ ﴿ ﴾ اْدُع إََِل َشبِوِل َربَِّك بِاْْلِ

 .[107:اًمٜمحؾ]

 واًمًٜم٦م اًمٌدقم٦م أهٚمف أؾممع ـمرق ُمًجد ذم اعمًٌقق يم٤من إذا: ىمقلٕ شمقـمئ٦م هذه

 اًمٜمٌقي٦م، احل٘م٤مئؼ هذه يٕمرومقن ٓ ُمذهٌٞملم وًمٞمًقا  آظمره، وإمم اًمًالم قمٚمٞمف وىم٤مل

 اًمذي اًمث٤مًم٨م أو اًمث٤مين أو إول اعمٌم ذاك ًمٞمس ًمٙمـ ـمقياًل، ُمِمٞم٤مً  وُمِمك ومت٘مدم

 ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يٕمرومقن ٓ ُمًجد ذم يم٤من إذا أُم٤م ومٚمٞمٗمٕمؾ، يّمكم، ٓ هذا أن اًمٜم٤مس ُيقهؿ

 ظمٓمقات صمالث ُمِمك إذا هق ؿمؽ سمال اًمّمالة، شمٌٓمؾ ظمٓمقات صمالث يٕمرومقن اًمًٜم٦م،

 يثػمه٤م ٓ ومحٞمٜمئذ إصم٤مرَت٤م، قمـ همٜمك ذم هق يم٤من ُمِمٙمٚم٦م وؾمت٘مع قمٚمٞمف، اًمٜم٤مس ؾمٞمثقر

 أن ظمِمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م، سمٜمٞم٤من قمغم ًمٚمٙمٕم٦ٌم شمريمف ذم ط سمٜمٌٞمف اىمتداءً  ًمّمالشمف اإلصالح هبذا

 هلدُم٧م سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثقا  ىمقُمؽ أن ًمقٓ  قم٤مئِم٦م، ي٤م» ىمقُمف، ذم ُمٗمًدة هٜم٤مك ي٘مع

 ش.اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أؾم٤مس قمغم وًمٌٜمٞمتٝم٤م اًمٙمٕم٦ٌم،

 يٌٓمؾ؟ وًمٙمـ صالشمف، شمٌٓمؾ ٓ اعمّمكم ُمِمك إذا إٟمف ؿمٞمخ، ي٤م َُمثَؾ هذا: ىم٤مل ُمداظمٚم٦م:

 .اًمٙمالم هذا ٟمٓمرق ٓ اًمِمٞمخ:

 ....شمٗمًػمات ُمع ٓ، ُمداظمٚم٦م:

 ٓ ٟمٕمؿ اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد اًمٙمالم هذا ٟمٓمٚمؼ ٓ: إذاً  ي٘مٞمده٤م، أّي  قمٚمٞمؽ ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة يٗمًد

 (22: 42: 42/ 028/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 41: 21/ 028/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 اإلمام شالم بعد لؾؿسبقق السسة عـ البحث

 اإلُم٤مم شمًٚمٞمؿ سمٕمد اًمّمالة ذم اعمٌم طمٙمؿ ُم٤م: سمٕمده اًمذي اًم١ًمال ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 اًمًؽمة؟ قمـ سم٤مطمث٤مً 

 يٕمٜمل؟ ًمٚمٛمًٌقق، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم١ًمال هذا إن: شم٘مقل أن شمريد يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، ُمداظمٚم٦م:

 اعمًٌقق؟ شمذيمر ومل اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ُمـ صدده ذم هق قمم َيِْمَٖمٚمف اًمٌح٨م هذا يم٤من إذا اًم٤ًمُمع، سمٗمٝمؿ ايمتٗمٞم٧م اًمِمٞمخ:

 يم٠من يمثػماً، ؿمٞمئ٤مً  ُيَٙمٚمِّٗمف ٓ اًمٌح٨م هذا يم٤من وإذا ُمٙم٤مٟمف، ومٚمٞمّمؾ صالشمف قمغم اإلىم٤ٌمل

 هذا ٕن ذًمؽ: ذم سم٠مس ومال ظمٓمقشملم، أو ظمٓمقة يت٘مدم أو ي٤ًمره، أو يٛمٞمٜمف ي٠مظمذ

 أنف ؿمؽ ٓ وًمٙمـ ظمٚمٗمف، عمـ ؾمؽمة اإلُم٤مم وؾمؽمة اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم يزال ٓ اعمًٌقق

 ٓ ًمٙمـ يديف، سملم يٛمر ىمد ُمـ ًمدومع ًمف أيمٛمؾ ومذًمؽ ًمّمالشمف إمت٤مُمف ذم سمًؽمة شمًؽم إذا

ومٜم٤م طم٤ًمب قمغم اًمًؽمة هذه ٟمح٘مؼ أن ٟمريد  .صالشمٜم٤م قمـ واٟمِمٖم٤مًمٜم٤م اٟمٍما

 ( 22: 77: 43/ 040/ واًمٜمقر اهلدى) 

 لؾسسة ادسبقق ضؾب

 يت٘مدم أن ًمف اًمّمالة، اإلُم٤مم وأهنك اإلُم٤مم، ظمٚمػ ضم٤مء اًمذي اعمّمكم ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة؟ سمف شمٌٓمؾ ٓ طمتك ًمف اعمًٛمقح ُم٤م اًمًؽمة، ٓخت٤مذ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 يت٘مدم؟ أن ًمف اعمًٛمقح ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:
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 اعم٤ًموم٦م؟ هل ُم٤م شم٘مّمد يم٠منؽ اًمِمٞمخ:

 .ٟمٕمؿ ُمداظمٚم٦م:

 اضمتٝم٤مدي٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه ٕن اًم٘مْمٞم٦م: هذه ذم ُمذيمقرة ُم٤ًموم٦م هٜم٤مك ًمٞمس اًمِمٞمخ:

 ئمؾ هؾ يٗمٕمؾ، وممذا اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ إذا اعمًٌقق أن سمٛمٕمٜمك ٟمص، قمٚمٞمٝم٤م وًمٞمس واؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م،

 ًمٞمس هذه ضمديد، ُمـ ؾمؽمة ًمف يتخذ أن ُي٤مول أم قمٜمف، سمٕمٞمدة واًمًؽمة ؾمؽمة سمدون ُمٙم٤مٟمف

 ضم٤مدًمٜم٤م، رضمالً  أن ًمق سمٛمٕمٜمك اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، ىمْمٞم٦م هذه -آٟمٗم٤مً – ىمٚم٧م يمم وإٟمم ٟمص، قمٚمٞمٝم٤م

 وشمت٠مظمروا شمت٘مدُمقا  وأنتؿ ُمٙم٤مين، ذم أصكم أن وأريد ُمًٌقق أن٤م أظمل ي٤م: ًمٜم٤م وىم٤مل وقم٤مروٜم٤م،

 .اًمًٜم٦م ذم أصؾ ًمف ًمٞمس رء وهذا آظمره، وإمم.. وي٤ًمراً  يٛمٞمٜم٤مً 

 أصؾ ًمف ًمٞمس رء يمؾ ًمٞمس وًمٙمـ اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس صدىم٧م،: ًمف ٟم٘مقل

 ُمٜمّمقص هق ُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن اًمنمع، ذم طمٙمؿ ًمف ًمٞمس اًمًٜم٦م، ذم

 قمٚمٞمف، ُمٜمّمقص ًمٞمس: شم٘مقل يٕمٜمل اًمًٜم٦م، ذم ًمف أصؾ ٓ هذا شم٘مقل طمٞمٜمم وم٠من٧م قمٚمٞمف،

 إُمقر سمٕمض ذم جيتٝمد أن اإلٟم٤ًمن ممٙمـ وًمٙمـ اًمٙمالم، هذا قمغم ُمٕمؽ واوم٘مٜم٤م ًمذًمؽ

 .اًمّمقاب إمم يٙمقن ُم٤م أىمرب يٙمقن طمٙممً  هل٤م ًمُٞمقضمد اًمٓم٤مرئ٦م

 سمف، ؾُمٌؼ سمم ي٠ميت وىم٤مم اإلُم٤مم ؾَمٚمَّؿ إذا اعمًٌقق إن: ًمٜم٘مقل ٟمٜمٓمٚمؼ ٟمحـ هٜم٤م وُمـ 

م اًمًؽمة ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من إن  ذم يزال ٓ هق سمؾ ؾمؽمة، إمم يّمكم ًمٞمس ًمٙمقٟمف ٓ إًمٞمٝم٤م، شَمَ٘مدَّ

 يديف، سملم يٛمر ىمد ممـ ًمٖمػمه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمـ سم٤مإلُم٤مم، ُم٠مُمقُم٤مً  يم٤من سم٤مقمت٤ٌمره اعمتًؽم، طمٙمؿ

 يديٜم٤م سملم يٛمر أن يريد ُمـ ٟم٘م٤مشمؾ أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمرٟم٤م ذقمل طمٙمؿ ذم ومٝمٜم٤م

 وم٢مٟمم وم٘م٤مشمٚمف: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل أبك وم٢من هٙمذا، سم٤مًمٞمد ٟمٛمٜمٕمف سم٠من وأُمرٟم٤م ٟمّمكم، وٟمحـ

 ش.ؿمٞمٓم٤من هق

 هذه اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدُم٤م اًمًؽمة، ُمـ سمد ٓ: ٟم٘مقل أن ٟمحـ احلٙمؿ، هذا ًمتٓمٌٞمؼ

 مخ٦ًم اعم٤ًموم٦م ٟم٘مقل أن اعمٛمٙمـ ُمـ ومٚمٞمس أن، ُأبلَمِّ  يمم آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمري٘م٦م شم١مظمذ هل

 هذا إمم شمٕمقد ىمْمٞم٦م هذه وإٟمم أيمثر، أو ذًمؽ ُمـ أىمؾ أو أُمت٤مر، قمنمة أو أُمت٤مر،

ر وم٢مذا شم٘مديره، وإمم اعمًٌقق ؾ ظمٓمقات ُمِمك إذا سم٠منف ىمدَّ ض وٓ اًمًؽمة، طَمّمَّ  ُيَٕمرِّ
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ٌْٓمؾ اًمذي هق اًمٙمثػم واعمٌم يمثػماً، ُمِمك ٕنف يّمكم: ٓ إٟمف ًمٞم٘م٤مل ٟمٗمًف  اًمّمالة، ُي

 .إُمر ويٜمتٝمل اخلٓمقات هذه يٛمٌم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 إذا هذا أن اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م أنف سمحٞم٨م ضمدًا، وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة اعم٤ًموم٦م يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م

 .ًمٚمٌٓمالن صالشمف قمرض ومحٞمٜمئذ يّمكم، سم٠منف أطمد ي٘مقل ٓ ُمِمك

 يمٝمذه، اضمتٝم٤مدي٦م ُم٤ًمئؾ ذم دىمٞم٘م٦م حتديدات ي٠مظمذ أن أطمد يٓمٛمٕمـ ٓ: سم٤مظمتّم٤مر

 يّمكم يم٤من إذا وم٤مإلٟم٤ًمن ،شوىم٤مرسمقا  ؾمددوا: »قم٤مم يمٛمٌدأ اًمًالم، قمٚمٞمف ىم٤مل يمم وإٟمم

 يتًؽم ظمٓمقشملم يٛمٌم أو ي٤ًمرًا، ي٠مظمذ أو يٛمٞمٜم٤مً  ي٠مظمذ ؾمؽمة، هٜم٤م ًمٙمـ هٜم٤م، واجلدار هٜم٤م

 سمد ٓ هٜم٤مك إمم يٛمٌم أن أراد وإذا ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م أو اهلل يذيمر ضم٤مًمس أو اعمّمكم، هبم

 وهٙمذا صمالصم٦م، ظمٓمقشملم صمؿ ي٘مرأ، وهق ىمٚمٞمالً  ووىمػ صمالصم٤ًم، أو ظمٓمقشملم يٛمٌم أن

رٟم٤مه اًمذي اعمحذور ذم ي٘مع ٓ أنف سمحٞم٨م  أطمد رآه إذا طمتك ُم٤مؿمٞم٤مً  ئمؾ أنف -آٟمٗم٤مً – َصقَّ

 .اًمّمالة يٌٓمؾ اًمذي هق اعمٌم هذا يّمكم، ٓ إٟمف: ي٘مقل

 أُم٤مُمف؟ يْمٕمٝم٤م أن ممٙمـ ُمثالً  ىمٚمٜمًقة ُمٕمف ًمق آظمر، طمؾ هٜم٤مك ُمداظمٚم٦م:

سم٤مً  ًمؽ أىمقل أن٤م ـمٌٕم٤مً  اًمِمٞمخ:  ٕن ؿمٞمئ٤ًم: يٗمٞمد ٓ ًمٙمـ ممٙمـ، ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

رة سم٤مرشمٗم٤مع شمٙمقن أن جي٥م اًمًؽمة رة اًمرطمؾ، ُُم١مظمِّ  ؿمؼماً  ؿمؼماً  شمٙمقن اًمرطمؾ ُُم١َمظمِّ

 .يٕمٜمل دراويش ىمٚمٜمًقة يم٤مٟم٧م إذا إٓ ؿمؼميـ، وٟمّمػ

 ( 22: 74: 40/ 074/واًمٜمقر اهلدى) 

 ًمٚمٛمًٌقق السسة لطؾب ادم مؼدار

 ؟[ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اجل٤مئز اعمٌم ُم٘مدار هق ُم٤م] اًم١ًمال:

 ٕن..يّمكم ٓ هذا: ي٘مقل أطمد ٓ ُرئل إذا أنف سمحٞم٨م ظمٓمقات يٛمٌم اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة يٌٓمؾ اًمذي هق اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ

 (21: 21: 40/ 092/واًمٜمقر اهلدى) 
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 لؾسسة ادسبقق ضؾب

 أم اًمًؽمة ُمـ يدٟمق هؾ اإلُم٤مم، ؾّمٚمَّؿ إذا اًمّمالة ذم ًمٚمٛمًٌقق سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٤ًمئؾ:

 ُمٙم٤مٟمف؟ ذم يٌ٘مك

 يمثػماً، قمٛمالً  ُيَٙمٚمِّٗمف ٓ ُمٜمٝم٤م اىمؽماسمف أن سمحٞم٨م اًمًؽمة، ُمـ ىمري٤ٌمً  يم٤من إذا اًمِمٞمخ:

م ذم يم٤من ؾمقاء  ٓ ٕنف هق، طمٞم٨م ومٞمٔمؾ وإٓ ومٕمؾ، ي٤ًمراً  أو يٛمٞمٜم٤مً  أو إَُم٤مم إمم اًمت٘مد 

 .سم٤مإلُم٤مم اعم٘متدي طمٙمؿ ذم يزال

 اخلٚمػ؟ إمم اًمت٘مٝم٘مر.. اخلٚمػ وإمم ُمداظمٚم٦م:

 اًمت٘مدم، ُمـ أيمثر اًمّمالة يٜم٤مذم قمٛمؾ اًمَتَ٘مْٝمُ٘مر أن: سمٛمٕمٜمك اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 يٙمقن أنف سمحٞم٨م ىمٚمٞمالً  شم٘مٝم٘مر اجلقاب، ومٜمٗمس يمثػماً  قمٛمالً  شَمَ٘مْٝمُ٘مره يتٓمٚم٥م ٓ يم٤من وم٢مذا

 .ُمٙم٤مٟمف فمؾ وإٓ اًمًؽمة، وراء

، ىمٚمٞمالً  يم٤من وم٢من اًم٘مٚمٞمؾ، أو اًمٙمثػم اًمٕمٛمؾ: اعمقوقع ذم اًمْم٤مسمط: يٕمٜمل ؽمَّ ًَ  وإٓ شَم

 .هق طمٞم٨م فمؾ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م اعم٘متدي، طمٙمؿ ذم أنف ذيمرشمؿ ُمداظمٚم٦م:

 ..سم٤مإلُم٤مم اىمتدى ٕنف اًمِمٞمخ:

 اإلُم٤مم؟ ؾمالم سمٕمد طمتك ُمداظمٚم٦م:

 .ٟمٕمؿ اًمِمٞمخ:

 .اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مٓمع ومال أُم٤مُمف ُمـ اًمٜم٤مس أطمد َُمرّ  إذا: إذاً  ُمداظمٚم٦م:

 سم٤مًمنمط يتًؽم أن سم٢مُمٙم٤مٟمف[  يم٤من إن] طم٤مًم٦م ذم إٓ اًمّمالة، قمٚمٞمف ي٘مٓمع ٓ اًمِمٞمخ:

 .اًم٤ًمسمؼ

 ُمرور هذا يٕمتؼم ومٝمؾ ؾمؽمة، ًمف يٙمقن يمل أُم٤مُمف وضمٚمس رضمؾ، ضم٤مء إذا ُمداظمٚم٦م:

 اعمّمكم؟ أُم٤مم ُمـ



ؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًًم
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 ُمـ ـمٞم٥م أُمر ومٝمذا ُمر، أنف يٕمتؼم ٓ ؾمؽمة ًمف ًمٞمٙمقن ضمٚمس اًمذي هذا اًمِمٞمخ:

 .اخلػم قمغم اًمتٕم٤مون سم٤مب

 (22: 19: 17/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 02: 21/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 (22: 02: 30/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 ( 22: 01: 26/ 776/واًمٜمقر اهلدى) 

 اإلمام بتسؾقؿ تـتفل أم باققة، شستف تظؾ ادستقر هؾ

 اإلُم٤مم؟ سمتًٚمٞمؿ شمٜمتٝمل أم سم٤مىمٞم٦م ؾمؽمشمف شمٔمؾ اعمًتقر هؾ ُمداظمٚم٦م:

 .ضمديد ُمـ ؾمؽمة إخت٤مذ ًمف يتٞمن مل إذا سم٤مىمٞم٦م، شمٔمؾ اًمِمٞمخ:

 ( 22: 27: 34/ 400/واًمٜمقر اهلدى) 





 الزكعة إدراك





 الركعة أدرك فؼد اإلمام مع الركقع أدرك مـ

 ومٚمػميمع، ريمقع، واًمٜم٤مس اعمًجد أطمديمؿ دظمؾ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمًٜم٦م ذًمؽ وم٢من اًمّمػ، ذم يدظمؾ طمتك رايمٕم٤م يدب صمؿ يدظمؾ طملم

 ُمٜمٝمؿ ،ط اًمٜمٌل سمٕمد ُمـ سمف اًمّمح٤مسم٦م قمٛمؾ ًمّمحتف يِمٝمد ومم٤م[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

/  0» اًمٌٞمٝم٘مل روى - 1. ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م، سمـ وزيد اًمّمديؼ، سمٙمر أبق

 هِم٤مم، سمـ احل٤مرث سمـ اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر أيب قمـش 92

 دٟمٞم٤م صمؿ ومريمٕم٤م، رايمع، واإلُم٤مم اعمًجد دظمال صم٤مسم٧م سمـ وزيد اًمّمديؼ سمٙمر أب٤م أن

 قمٜمٕمٜمف ىمد ُمٙمحقٓ أن وًمقٓ صم٘م٤مت، ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م. سم٤مًمّمػ حل٘م٤م طمتك رايمٕم٤من ومه٤م

 قمـ - 0. ي٠ميت يمم صحٞمح صم٤مسم٧م سمـ زيد قمـ وًمٙمٜمف حلًٜمتف، احل٤مرث سمـ سمٙمر أيب قمـ

 رايمع واإلُم٤مم اعمًجد دظمؾ صم٤مسم٧م سمـ زيد رأى أنف طمٜمٞمػ سمـ ؾمٝمؾ سمـ أُم٤مُم٦م أيب

 طمتك رايمع وهق دب صمؿ ومريمع يمؼم رايمع وهق اًمّمػ يّمؾ أن أُمٙمٜمف طمتك ومٛمِمك

 سمـ زيد قمـ - 4. صحٞمح وؾمٜمدهش 126/  4 ،92/  0» اًمٌٞمٝم٘مل رواه. اًمّمػ وصؾ

 ومٚمم اعمًجد، إمم داره ُمـ - ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل اهلل، قمٌد ُمع ظمرضم٧م: »ىم٤مل وه٥م

 رايمٕملم ُمِمٞمٜم٤م صمؿ ُمٕمف، وريمٕم٧م وريمع، اهلل قمٌد ومٙمؼم اإلُم٤مم، ريمع اعمًجد شمقؾمٓمٜم٤م

 وأن٤م ىمٛم٧م اًمّمالة اإلُم٤مم ىم٣م ومٚمم رؤوؾمٝمؿ، اًم٘مقم رومع طملم اًمّمػ إمم اٟمتٝمٞمٜم٤م طمتك

 أظمرضمفش. أدريم٧م ىمد إٟمؽ: ىم٤مل صمؿ وأضمٚمًٜمل سمٞمدي اهلل قمٌد وم٠مظمذ أدرك، مل أين أرى

/  1ش »اعمٕم٤مٟمك ذح» ذم واًمٓمح٤مويش 0 - 1/  99/  1ش »اعمّمٜمػ» ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ

 0ش »ؾمٜمٜمف» ذم واًمٌٞمٝم٘ملش 1/  40/  4ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم واًمٓمؼماينش 040 - 041

 .أظمرى ـمرق اًمٓمؼماين قمٜمد وًمف. صحٞمح سمًٜمدش 91 - 92/ 

 أدرك ُمـ أن وهق. قمٚمٞمف احلدي٨م دل ُم٤م همػم آظمر رء قمغم شمدل أصم٤مر وهذه

 قمٛمر واسمـ ُمًٕمقد اسمـ ىمقل ُمـ ذًمؽ صم٧ٌم وىمد اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع

 وومٞمفش 119 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ظمرضمتٝمم وىمد قمٜمٝمم، صحٞمحلم سم٢مؾمٜم٤مديـ

 ضمزء» ذم اًمٌخ٤مري رواه ُم٤م وأُم٤م. هٜم٤مك ظمرضمتف هريرة أيب قمـ ُمرومقع طمًـ طمدي٨م
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ٟم٦م أبق طمدصمٜم٤م: ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ ُمٕم٘مؾ قمـش 03 صش »اًم٘مراءة  إؾمح٤مق سمـ حمٛمد قمـ قمقا

 سمتٚمؽ شمٕمتد مل ريمققم٤م اًم٘مقم أدريم٧م إذا: »ىم٤مل هريرة أيب قمـ إقمرج اًمرمحـ قمٌد قمـ

 مل وم٢مٟمف هذا، ُمٕم٘مؾ أضمؾ ُمـ اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ أصم٤مر ًمتٚمؽ خم٤مًمٗمتف ُمع وم٢مٟمفش. اًمريمٕم٦م

 وهق إؾمح٤مق اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف إن صمؿ ُمؽموك،: إزدي وىم٤مل: طم٤ٌمن اسمـ همػم يقصم٘مف

 اًمٌخ٤مري رواه ٟمٕمؿ. ضمٞمد همػمش 107ش »اًمتٚمخٞمص» ذم قمٚمٞمف احل٤مومظ ومًٙمقت: ُمدًمس

 إٓ جيزئؽ ٓ: »سمٚمٗمظ ًمٙمٜمف سمف إقمرج طمدصمٜمل: ىم٤مل إؾمح٤مق اسمـ قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـ

 يقاوم٘مٝم٤م سمؾ اعمت٘مدُم٦م أصم٤مر خي٤مًمػ ٓ وهذا طمًـ، إؾمٜم٤مد وهذاش. ىم٤مئم اإلُم٤مم شمدرك أن

 ًمف ٟمرى وٓ هريرة، أيب قمٜمد ُمـ وهذا ىم٤مئم، اإلُم٤مم إدراك يِمؽمط أنف إٓ اًمٔم٤مهر ذم

 هٜم٤مك: ىمٞمؾ وم٢من. مجٞمٕم٤م قمٜمٝمؿ اهلل وريض وأيمثر، ُمٜمف أوم٘مف ظم٤مًمٗمقه واًمذيـ وضمٝم٤م،

 طمرص٤م، اهلل زادك: »وهق احلدي٨م هذا سمٔم٤مهره خي٤مًمػ صحٞمح آظمر طمدي٨م

 ش.شمٕمد وٓ

 أنف سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ طمزم واسمـ واًمٌٞمٝم٘مل وأمحد واًمٓمح٤موي داود أبق رواه  

 ىم٣م ومٚمم اًمّمػ، إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ، دون ومريمع رايمع، ط اهلل ورؾمقل ضم٤مء

 وم٘م٤مل اًمّمػ؟ إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ دون ريمع اًمذي أجٙمؿ: ىم٤مل صالشمف، ط اًمٜمٌل

 ُمًٚمؿ، ذط قمغم صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م. ومذيمره: ط اًمٜمٌل وم٘م٤مل أن٤م: سمٙمرة أبق

ش. 687 ،683 رىمؿش »اًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ذم ظمرضمتف وىمدش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم وأصٚمف

 اعمٌم صمؿ اًمّمػ دون اًمريمقع جيقز ٓ أنف قمغم يدل فم٤مهره أن هٜم٤م ذيمره ُمـ واًم٘مّمد

 هذا إن: وم٠مىمقل سمٞمٜمٝمم؟ اًمتقومٞمؼ ومٙمٞمػ اًم٤ًمسمؼ، احلدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م ظمالف قمغم إًمٞمف،

 ٓ: »ط ىمقًمف وم٢من اًمٜمص، ٓ آؾمتٜم٤ٌمط سمٓمريؼ إٓ ذيمر، ُم٤م قمغم يدل ٓ احلدي٨م

 أهن٤م اًمتتٌع سمٕمد ًمٜم٤م شمٌلم وىمد احل٤مدصم٦م، هذه ذم أنف صم٧ٌم ُم٤م يمؾ قمـ هن٤مه أنف ُيتٛمؾش شمٕمد

. وم٘مط ريمققمٝم٤م ُمٜمٝم٤م أدرك إٟمم اًمتل سم٤مًمريمٕم٦م اقمتداده: إول: أُمقر صمالصم٦م شمتْمٛمـ

قمف: اًمث٤مين  أيب قمـ أظمرى ـمريؼ ُمـش 30/  7» ٕمحد رواي٦م ذم يمم اعمٌم، ذم إها

 ُيي وهق سمٙمرة أيب ٟمٕمؾ صقت ط اًمٜمٌل ومًٛمع رايمع، ط واًمٜمٌل ضم٤مء أنف سمٙمرة

 ىم٤مل اًم٤ًمقمل؟ ُمـ: ىم٤مل ط اًمٜمٌل اٟمٍمف ومٚمم اًمريمٕم٦م، يدرك أن يريدش يٕمدو أي»

 ذم اًمًٙمـ اسمـ رواه وىمد اعمت٤مسمٕم٤مت، ذم طمًـ وإؾمٜم٤مده ومذيمره: ىم٤مل. أن٤م: سمٙمرة أبق
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 ُمـ: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل وأن...ش أؾمٕمك اٟمٓمٚم٘م٧م: »ىمقًمف وومٞمف ٟمحقهش صحٞمحف»

 ضمئ٧م. »سمٚمٗمظ إومم اًمٓمريؼ ُمـ اًمٓمح٤موي رواي٦م اًمرواي٦م هلذه ويِمٝمد...ش اًم٤ًمقمل

 .احلدي٨م..ش اًمّمػ دون ومريمٕم٧م اًمٜمٗمس طمٗمزين وىمد رايمع، ط اهلل ورؾمقل

 احل٨م وهق احلٗمز ُمـ اؿمتد، ُمٕمٜم٤مهش اًمٜمٗمس طمٗمزين» ىمقًمف وم٢من صحٞمح، وإؾمٜم٤مده

 وإذا. إًمٞمف ُمِمٞمف صمؿ اًمّمػ دون ريمققمف: اًمث٤مًم٨م. اًمٕمدو قمـ يمٜم٤مي٦م وذًمؽ واإلقمج٤مل،

 قمـ أم مجٞمٕمٝم٤م اًمثالصم٦م إُمقر هذه قمـ هنلش شمٕمد ٓ: »ط ىمقًمف ومٝمؾ ؾمٌؼ، ُم٤م ًمٜم٤م شمٌلم

 إول، إُمر أُم٤م: وم٠مىمقل قمٚمٞمف اًمٙمالم وحت٘مٞمؼ ومٞمف اًمٌح٨م أريد ُم٤م ذًمؽ. سمٕمْمٝم٤م

 ًمٙمقهن٤م اًمّمالة سم٢مقم٤مدة ُٕمره قمٜمف هن٤مه يم٤من ًمق ٕنف اًمٜمٝمل، ذم يدظمؾ ٓ أنف وم٤مًمٔم٤مهر

 اًمٜمٝمل ؿمٛمقل قمدم وقمغم صحتٝم٤م، قمغم دل سمذًمؽ ي٠مُمره مل وم٢مذ اًمريمٕم٦م، ٟم٤مىمّم٦م ظمداضم٤م

ش: 04/  0ش »اًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين وىمقل ريمققمٝم٤م، سم٢مدراك سم٤مًمريمٕم٦م آقمتداد

 صم٧ٌم ىمد إذ ضمدا، ومٌٕمٞمدش. قمذر واجلٝمؾ ًمٚمحٙمؿ، ضم٤مهال يم٤من ٕنف ي٠مُمره مل ط ًمٕمٚمف»

 صمالث سم٢مقم٤مدَت٤م صالشمف ًمٚمٛمزء ط أُمره هريرة أيب طمدي٨م ُمـش اًمّمحٞمحلم» ذم

 صالشمف ُمـ ريمٕم٦م يٗمقت مل وهق سم٤مإلقم٤مدة ي٠مُمره ومٙمٞمػ أجْم٤م ضم٤مهال يم٤من أنف ُمع ُمرات

 ًمق ريمٕم٦م، ٟمٗمًف قمغم ومقت وىمد اًمّمالة سم٢مقم٤مدة سمٙمرة أب٤م ي٠مُمر وٓ ومٞمٝم٤م، آـمٛمئٜم٤من وإٟمم

 يم٤ٌمر ومٕمٚمف وىمد ُمٜمٝمٞم٤م ذًمؽ يٙمقن أن يٕم٘مؾ يمٞمػ صمؿ سم٤مًمريمقع، شمدرك ٓ يم٤مٟم٧م

 ٓ إول إُمر هذا أن ٟم٘مٓمع وم٢مٟمٜم٤م ومٚمذًمؽ ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم شم٘مدم يمم اًمّمح٤مسم٦م،

 ح٤م اًمٜمٝمل ذم دظمقًمف ذم ٟمِمؽ ومال اًمث٤مين، إُمر وأُم٤مش. شمٕمد ٓ» ط ىمقًمف ذم يدظمؾ

 أيب طمدي٨م وهق ًمف، يِمٝمد ُم٤م هٜم٤مك سمؾ ًمف، ُمٕم٤مرض ٓ وٕنف اًمرواي٤مت ُمـ ذيمره ؾمٌؼ

 اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وأتقه٤م شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م ومال اًمّمالة أتٞمؿ إذا: »ُمرومققم٤م هريرة

 وذًمؽ وشم٠مُمؾ، ٟمٔمر ُمقوع ومٝمق اًمث٤مًم٨م، إُمر وأُم٤م. قمٚمٞمف ُمتٗمؼ احلدي٨مش واًمقىم٤مر

 اًمّمػ، إمم ُمِمك صمؿ اًمّمػ، دون ريمع اًمذي أجٙمؿ: »هذه داود أيب رواي٦م فم٤مهر ٕن

 ٟمّم٤م ًمٞمس يم٤من وإن إُمر، هذا يِمٛمؾ ىمد أنف قمغم سم٢مـمالىمف يدل ،ششمٕمد ٓ: »ًمف ىمقًمف ُمع

 ُم٤م يمؾ قمـ هنٞمف يٕمٜمل وًمٞمس ومٕمؾ، مم٤م هذا همػم آظمر ؿمٞمئ٤م يٕمٜمل أنف ٓطمتمل ذًمؽ ذم

 هذا يٕمـ مل أنف ُيتٛمؾ ومٙمذًمؽ. شم٘مريره ؾمٌؼ يمم إول إُمر يٕمـ مل أنف سمدًمٞمؾ ومٕمؾ،
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 يْمٓمرون ُم٤م يمثػما  اًمٕمٚممء وم٢من اًمٔم٤مهر، ظمالف يم٤من وإن وهذا. أجْم٤م اًمث٤مًم٨م إُمر

 شمرك ُمثؾ ىم٤مـمع، ٟمص دًٓمتف ذم هق آظمر ًمٜمص عمخ٤مًمٗمتف اًمٜمص فم٤مهر قمٚمٞمف دل ُم٤م ًمؽمك

 ُم٤م أن أرى وأن٤م ذًمؽ، وٟمحق ًمٚمخ٤مص، اًمٕم٤مم وشمرك آظمر، ٟمص عمٜمٓمقق اًمٜمص ُمٗمٝمقم

 دون ًمٚمريمقع ؿمٛمقًمف طمٞم٨م ُمـ احلدي٨م هذا فم٤مهر وم٢من اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ أن ومٞمف ٟمحـ

 ىم٤مـمٕم٦م، سُي٦م دًٓم٦م اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م قمٚمٞمف دل ُم٤م خلّمقص خم٤مًمػ اًمّمػ

 يِمؽ وٓ أظمر، قمغم اًمدًمٞمٚملم أطمد شمرضمٞمح ُمـ طمٞمٜمئذ ومالسمد يمذًمؽ إُمر يم٤من وإذا

 دًٓمتف هذا ٕن ُم٤م، ٟمص فم٤مهر دًٓم٦م ُمـ اًمتٕم٤مرض قمٜمد أرضمح اًمٍميح اًمٜمص أن قم٤ممل

 إطم٤مدي٨م سملم اًمؽمضمٞمح وضمقه ذم ذيمروا وىمد ىمٌٚمف، اًمذي سمخالف آطمتمل وضمف قمغم

 أظمر احلدي٨م شمْمٛمٜمف وُم٤م سمف ُمٜمٓمقىم٤م احلديثلم أطمد شمْمٛمٜمف اًمذي احلٙمؿ يٙمقن أن

 ًمٞم٧ًم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلدي٨م هذا دًٓم٦م أن أجْم٤م ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م. حمتٛمال يٙمقن

 ىم٤مـمٕم٦م، قمٚمٞمٝم٤م دًٓمتف وم٢من اعمت٘مدم اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م دًٓم٦م سمخالف حمتٛمٚم٦م، سمؾ ىم٤مـمٕم٦م

 شم١ميمد أظمرى أؾم٤ٌمب وصمٛم٦م. احلدي٨م هذا قمغم شمرضمٞمحف أؾم٤ٌمب ُمـ ذًمؽ ومٙم٤من

 خيٓم٥م مجع أيمؼم ذم اعمٜمؼم قمغم سمحديثف اًمزسمػم اسمـ ظمٓم٦ٌم: أوٓ: اعمذيمقر اًمؽمضمٞمح

. أطمد يٕم٤مروف أن دون اًمًٜم٦م ُمـ ذًمؽ أن قمٚمٞمف وإقمالٟمف احلرام اعمًجد ذم قمٚمٞمٝمؿ

 شم٘مدم يمم صم٤مسم٧م سمـ وزيد ُمًٕمقد واسمـ سمٙمر يم٠ميب سمف اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمٛمؾ: صم٤مٟمٞم٤م

 احلدي٨م هذا سمخالف. إصقل قمٚمؿ ذم اعمٕمرووم٦م اعمرضمح٤مت ُمـ ومذًمؽ. وهمػمهؿ

 ومٙم٤من اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم فم٤مهره قمٚمٞمف دل سمم ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ ٓ وم٢مٟمٜم٤م

 اًمراضمح هق اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وأن ُمرضمقطم٦م، ومٞمٝم٤م دًٓمتف أن قمغم ىمقي٤م دًمٞمال يمٚمف ذًمؽ

 هذا قم٘م٥م ذم ضمري٩م اسمـ ىمقل سمٕمد اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤مل وىمد. أقمٚمؿ واهلل. قمٚمٞمٝم٤م اًمدًٓم٦م ذم

 ويم٠منف. ىمٚم٧مش: »03/  0» اًمّمٜمٕم٤مين ىم٤ملش. ذًمؽ يّمٜمع قمٓم٤مء رأج٧م وىمد: »احلدي٨م

 طمرص٤م اهلل زادك أي اإلقم٤مدة ُمـ اًمٗمقىمٞم٦م، اعمثٜم٤مة سمْمؿ» شمٕمد وٓش ًمٗمظ أن قمغم ُمٌٜمل

 ُمـ اعمٝمٛمٚم٦م اًمٕملم سمًٙمقن وروي صحٞمح٦م وم٢مهن٤م صالشمؽ شمٕمد وٓ اخلػم ـمٚم٥م قمغم

 ٟمحقه٤م ؾمٌؼ وىمد ؾم٤مىمٝم٤م، صمؿ» سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمًٙمـ اسمـ رواي٦م وشم١ميده اًمٕمدو،

 رواي٦م أن وإىمربش ىم٤مل صمؿ هذه، اًمًٙمـ اسمـ رواي٦م إمم اإلؿم٤مرة ُمع أمحد رواي٦م ُمـ

 ًمٞمس وم٢مٟمف اًمّمػ، وصقًمؽ ىمٌؾ اًمدظمقل إمم ؾم٤مقمٞم٤م شمٕمد ٓ أي اًمٕمقد ُمـش شمٕمد ٓ»
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 اهلل زادك» ىمقًمف سمؾ يٕمٞمده٤م، ٓ سم٠من ط يٗمتٞمف طمتك صالشمف سمٗم٤ًمد يِمػم ُم٤م اًمٙمالم ذم

 ش.  اًمٕمدو» ُمـش شمٕمد ٓ» أو سم٠مضمزائٝم٤م، يِمٕمرش طمرص٤م

 قمـ اًمٜمٝمل ذم ظم٤مص٦م طمٞمٜمئذ احلدي٨م دًٓم٦م ًمٙم٤مٟم٧م اًمٚمٗمظ هذا صح ًمق: ىمٚم٧م

ع  وسملم سمٞمٜمف شمٕم٤مرض أي سم٤مًمت٤مزم يقضمد ومل اًمّمػ، ظم٤مرج اًمريمقع ومٞمف دظمؾ وح٤م اإلها

 صحٞمح» ذم وىمع وم٘مد يث٧ٌم، مل اًمٚمٗمظ هذا أن اًمٔم٤مهر وًمٙمـ اًمزسمػم، اسمـ طمدي٨م

 ش. شمٕمد ٓ: »اعمِمٝمقر سم٤مًمٚمٗمظ وهمػمه» اًمٌخ٤مري

 أوًمف سمٗمتح اًمرواي٤مت مجٞمع ذم وٌٓمٜم٤مهش: »013/  0ش »اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل

 إن ومراضمٕمف اًمٌخ٤مري ذم ُم٤م رضمح وًمٙمٜمف اًمٚمٗمظ، هذا ذيمر صمؿش. اًمٕمقد ُمـ اًمٕملم ووؿ

 دون اًمريمقع وٓ سم٤مًمريمٕم٦م آقمتداد يِمٛمؾ ٓ اًمٜمٝمل هذا أن شم٘مدم مم٤م ويتٚمخص. ؿمئ٧م

ع ظم٤مص هق وإٟمم اًمّمػ  سمذًمؽ اًمتٍميح شم٘مدم يمم واًمقىم٤مر ًمٚمًٙمٞمٜم٦م عمٜم٤موم٤مشمف سم٤مإلها

. شمٕمد ٓ: ىمقًمف: »شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ومنه وهبذا هريرة، أيب طمدي٨م ُمـ

 ش.شمًٕمقن اًمّمالة شم٠متقا  ٓ: ىمقًمف يِمٌف

 احلدي٨م ؿمٛمقل ي١ميد ُم٤م ورد ىمد: ىمٞمؾ وم٢منش. 92/  0ش »ؾمٜمٜمف» ذم اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره

ع طم٦م اًمزسمػم اسمـ طمدي٨م وخي٤مًمػ ًمإلها  إذا. »ُمرومققم٤م هريرة أيب طمدي٨م وهق سا

 ًمٙمٜمف: ىمٚمٜم٤مش. اًمّمػ ُمـ ُمٙم٤مٟمف ي٠مظمذ طمتك اًمّمػ دون يريمع ومال اًمّمالة أطمديمؿ أتك

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ومراضمع سمٞم٤مهن٤م، ُمٙم٤من هذا وًمٞمس ظمٗمٞم٦م، سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمقل طمدي٨م

 اًمرظمّم٦م سم٤مب: »سم٘مقًمف ظمزيٛم٦م اسمـ ًمف شمرضمؿ احلدي٨م إن صمؿش. 981 رىمؿش »اًمْمٕمٞمٗم٦م

 سم٤مًمّمػ يتّمؾ طمتك رايمًٕم٤م ودسمٞمٌف سم٤مًمّمػ، اشمّم٤مًمف ىمٌؾ اح٠مُمقم ريمقع ذم

 ش.ريمققمف ذم

 راوي ىمقلِ  ُمـ اًمؽممج٦مَ  هذه ي١ميدُ  ُم٤م وضمدُت  صمؿَّ [: اعمٚمحؼ ذم اإلُم٤مم ىم٤مل صمؿ]

 ٓش شمٕمد ٓ: »ومٞمف اًمٜمٝمل َأنّ  ي١ميّمدُ  يمم قمٜمف، اهلل رى اًمث٘مٗمّل  سمٙمرة َأيب ٟمٗمًف: احلدي٨م

، دون اًمريمقع يٕمٜمل  قمكم روى وم٘مد سم٤مًمريمٕم٦ِم: آقمتدادَ  يِمٛمُؾ  وٓ إًِمٞمف، واعمٌم اًمّمػِّ

 محٞمٌد، طمدصمٜم٤م: اعمدين ضمٕمٗمر سمـ إؾِممقمٞمُؾ  طمّدصمٜم٤مش: 1/17/1ش »طمديثف» ذم طمجر سمـ
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 سمٞمتِف ُمـ خيرُج  يم٤منَ  أنّف -صح٦ٌمٌ  ًمف يم٤مٟم٧م رضمؾ- سمٙمرةَ  َأيب قمـ رسمٞمٕم٦َم، سمـ اًم٘م٤مؾمؿِ  قمـ

، ىمد اًمٜم٤مَس  ومٞمجدُ  ، ذم يدظمَؾ  طمّتك رايمًٕم٤م يدرُج  صمؿَّ  ُمٕمٝمؿ، ومػميمعُ  ريمٕمقا  صمؿَّ  اًمّمػِّ

 .هب٤م يٕمتد  

 اعم٘مّمقدَ  َأنَّ  ىمقّي٦مٌ  طمّج٦مٌ  وومٞمف صم٘م٤مت، يمٚم ٝمؿ رضم٤مًمف صحٞمح، إؾِمٜم٤مدٌ  وهذا: ىمٚم٧م

عُ  هق إِّٟمم سم٤مًمٜمٝمل  وٓ همػِمه، ُمـ سمٛمرويِّف َأدرى احلدي٨ِم  راوي ٕنّ  اعمٌم: ذم اإِلها

 اعمٓمقِٓت  ذم دمده٤م ٓ ىمد قمزيزةٌ  وم٢ِمهّن٤م ومخذه٤م: سم٤مًمٜمٝمل، اعمخ٤مـم٥َم  هق يم٤منَ  إِذا ؾمٞمم

 .اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل واًمتخري٩م، احلدي٨ِم  يمت٥ِم  ُمـ

 (.906/ 1/0) و( 361-374/ 1/1) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 الركقع بندراك الركعة إدراك

 وم٤مريمٕمقا  رايمٕم٤م أو وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمدا اإلُم٤مم وضمدشمؿ إذا[: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 ش.اًمريمٕم٦م شمدريمقا  مل إذا سم٤مًمًجقد شمٕمدوا وٓ وم٘مقُمقا  ىم٤مئم أو

 [اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (185/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م

 بالػاحتة؟ أم بالركقع الركعة تدرك هؾ

  اًمٗم٤محت٦م؟ سم٘مراءة أم أب٤مًمتٙمٌػمة اًمريمٕم٦م، اعمّمكم يدرك ُمتك :ُمداظمٚم٦م

  اًمريمقع؟ شمٙمٌػمة: يٕمٜمل اًمٗم٤محت٦م سم٘مراءة أم سم٤مًمتٙمٌػمة :اًمِمٞمخ

 . ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 وهمػمهؿ، اعمحدصملم ُمـ اًمٕمٚممء سمٕمض سملم ىمديؿ ظمالف ومٞمٝم٤م يم٤من اعم٠ًمخ٦م :اًمِمٞمخ

 اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع أدرك ُمـ أن قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م اشمٗمؼ وىمد

 اعمخ٤مًمٗملم سمٕمض ذه٥م اجلٛمٝمقر ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمخ٤مًمٗملم ُمـ آظمرون وذه٥م
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 وم٤محت٦م ىمرأ  إذا إٓ اًمريمٕم٦م يدرك ٓ اًمريمقع ُمدرك أن إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٚمجٛمٝمقر

 قمٜمف اهلل ريض اًمّم٤مُم٧م سمـ قم٤ٌمدة قمـ اًمًت٦م إئٛم٦م قمٜمد اعمروي ًمٚمحدي٨م اًمٙمت٤مب

 أدرك اًمذي وهذاش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ط اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 يدرك مل اجلٛمٝمقر عمذه٥م اعمخ٤مًمػ هذا قمٜمد وإًذا اًمٙمت٤مب وم٤محت٦م ي٘مرأ  مل رايمًٕم٤م اإلُم٤مم

 ًمٌٕمض وذًمؽ اجلٛمٝمقر إًمٞمف ذه٥م ُم٤م هق اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًمّمقاب ًمٙمـ اًمريمٕم٦م،

 .اًمٙم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ اًمّمحٞمح٦م وأصم٤مر إطم٤مدي٨م

 أيب طمدي٨م ُمـ وهق وًملم، وٕمػ ؾمٜمده ذم داود أيب ؾمٜمـ ذم طمدي٨م ضم٤مء ىمد

 وإذا سم٤مًمريمٕم٦م، واقمتدوا وم٤مريمٕمقا  رايمًٕم٤م اإلُم٤مم أدريمتؿ إذا: »ىم٤مل ط اًمٜمٌل أن هريرة

 طمٞم٨م ُمـ ىمٚمٜم٤م يمم احلدي٨م هذاش سم٤مًمريمٕم٦م شمٕمتدوا وٓ وم٤مؾمجدوا ؾم٤مضمًدا اإلُم٤مم أدريمتؿ

 قمـ احلدي٨م ضم٤مء ىمد وًمٙمـ ًمقطمده، سمف ُيت٩م ٓ وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مده ًمف داود أيب رواي٦م

 ذم صحٞمح٦م أظمرى ـمريؼ ُمـ وضمدشمف صمؿ اًمٙمؼمى، اًمٌٞمٝم٘مل ؾمٜمـ ذم اًمٓمريؼ هذا همػم

 هذا قمـ شمٙمٚمٛم٧م وىمد اًمٔم٤مهري٦م، اعمٙمت٦ٌم ذم واعمقضمقدة اعمخٓمقـم٦م اًمٙمت٥م سمٕمض

 سمٌٕمض احلدي٨م هذا شم٠مجد صمؿ اعمٓمٌققم٦م، ُم١مًمٗم٤ميت سمٕمض ذم ظم٤مص٦م سمّمقرة احلدي٨م

 أيب قمـ وهمػممه٤م ًمٚمٌٞمٝم٘مل اًمٙمؼمى واًمًٜمـ ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ ُمّمٜمػ ذم اًمّمحٞمح٦م أصم٤مر

 يم٤مٟمقا  أهنؿ قمٛمر سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م سمـ وزيد ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد اًمّمديؼ سمٙمر

 ُمذه٥م قمٜمدي شمرضمح إدًم٦م هذه اًمريمٕم٦م، أدرك وم٘مد اًمريمقع أدرك ُمـ أن: ي٘مقًمقن

 أئٛم٦م سمٕمض وشمٌٕمف اًمٌخ٤مري إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚممء، مج٤مهػم

 أن ٟم٠ًمخف وضمؾ قمز واهلل يتٌع أن أطمؼ واحلؼ اًمِمقيم٤مين، يم٤مإلُم٤مم واًمًٜم٦م احلدي٨م

 .. طمً٘م٤م احلؼ يريٜم٤م

 (22:32:23/ب44: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 

 بالركقع الركعة إدراك

 اًمذي رايمع اإلُم٤مم ًمٚمريمٕم٦م، ُمدريًم٤م ًمٚمريمقع ُمٜم٤ّم اعمدرك يٙمقن ُمتك اًم٤ًمئؾ:
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 ًمٚمريمٕم٦م؟ ُمدريملم ٟمٙمقن هؾ اًمريمقع ُمـ أدريمٜم٤مه

 وذم إئٛم٦م مجٝمقر إئٛم٦م، وسمٕمض إئٛم٦م مجٝمقر سملم ظمالومٞم٦م ُم٠ًمخ٦م هذه :اًمِمٞمخ

 يم٤مإلُم٤مم إئٛم٦م سمٕمض ًمٚمريمٕم٦م، ُمدِركٌ  اًمريمقع ُُمدِرك أن قمغم إرسمٕم٦م إئٛم٦م ُم٘مدُمتٝمؿ

ٚمػ ُمـ اًمٌخ٤مري ًّ  -يمثػم سمٞمٜمٝمم وُم٤م – يرون اًمّم٤مًمح اخلٚمػ ُمـ اًمِمقيم٤مين واإلُم٤مم اًم

 وهق أٓ اًمريمـ ىمراءة وم٤مشمف ىمد ٕنف اًمريمٕم٦م: سمتٚمؽ يٕمتد   ٓ اًمريمقع ُُمدِرك أنَّ  يرون

 وإن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اًمّمقاب هق اجلٛمٝمقر ُمذه٥م إول اعمذه٥م أن وأرى اًمٗم٤محت٦م،

 ُمع يم٤من ُم٤م طمٞم٨م احلؼ أتٌّع أن٤م وإٟمم مجٝمقري٤ًّم ًم٧ًم اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن يمم يمٜم٧ُم 

 اًمذي احلدي٨م ًمدي صم٧ٌم ىمد أنّف أمّهٝم٤م وهق ُمٜمٝم٤م ٕؾم٤ٌمب وذًمؽ اًم٘مٚمٞمؾ، أو اًمٙمثػم

يمٕم٦م، وًمٞمٕمتدّ  ومٚمػميمع رايمع وهق اإلُم٤مم أتك ُمـ أن: »ؾمٜمٜمف ذم داوود أبق رواه  وإذا سم٤مًمرَّ

 اًمريمقع ُمدرك أن هذا ُمـ وم٠ُمظمذ ،شسم٤مًمريمٕم٦م يٕمتد وٓ ومٚمٞمًجد ؾم٤مضمًدا اإلُم٤مم َوضمد

 هذا يم٤من وإن فم٤مهر وٕمٌػ  ومٞمف ؿمؽ سمال داود أيب طمدي٨م ًمٙمـ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ 

 ُمدارمه٤م آظمَريـ سم٢مؾمٜم٤مديـ قمٜمف ٓؾمتٖمٜمٞمٜم٤م ؿمديًدا يم٤من وًمق سمؾ ؿمديًدا، ًمٞمس اًمْمٕمػ

 سم٢مؾمٜم٤مَديـ أقمٜمل وٓ أظمرضمٝمم، ُمـ سم٤مقمت٤ٌمر سم٢مؾمٜم٤مَدْيـ وأقمٜمل إنّم٤مر، ُمـ رضمؾٍ  قمغم

 أن أقمٜمل وإٟمم ٓ، صم٤مين، سم٢مؾمٜم٤مد آظمر رواه صمؿ أوًٓ  سم٢مؾمٜم٤مد رواه اعمخرضملم ُمـ يمؾ

 سم٢مؾمٜم٤مد]...[  داود أيب ؾمٜمـ ذم اًمذي احلدي٨م هلذا روى -اهلل رمحف- اًمٌٞمٝم٘مل اإلُم٤مم

 أن إنّم٤مر ُمـ رضمؾٍ  قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد ـمريؼ ُمـ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ ىمقّي 

 ذم اإلؾمٜم٤مد هذا قمٚم٦م آٟمٗم٤م، ًمٙمؿ ذيمرشمف اًمذي احلدي٨م ُمٕمٜمك ومذيمر: ىم٤مل ط اًمٜمٌل

 يم٤من وإن صح٤ميب، أم شم٤مسمٕمل أهق إنّم٤مري اًمرضمؾ هذا أنّ  ٟمٕمٚمؿ مل أنّٜم٤م اًمٌٞمٝم٘مل رواي٦م

 سمـ اًمٕمزيز قمٌد وهق ُمٕمروف شم٤مسمٕمل قمٜمف اًمراوَي  ٕنَّ  صح٤ميب أنف اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

٤م ًمٞمس اًمتالزم هذا أنَّ  ي٘متْمٞمٜم٤م اإلٟمّم٤مف وًمٙمـ رومٞمع،  يٚمزم ٓ أي إؾم٤مٟمٞمد ذم ضوريًّ

 اًمرضمؾ هذا يٙمقن أن اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ أو إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ شم٤مسمٕمل   رواي٦م ُمـ

ًرا وىمٗمٜم٤م ىمد وٕنَّف ضمٝم٦م، ُمـ صح٤ميب اسمـ يٙمقن أن ٓطمتمل صح٤مسمٞم٤ًّم، ذاك أو  ُمرا

ًرا  اسمـ احل٤مومظ وذيمر صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ اًمّت٤مسمٕمل يرويف إؾم٤مٟمٞمد سمٕمض قمغم وشمٙمرا

 أرسمٕم٦م واًمّمح٤ميب إول اًمت٤مسمٕمل سملم إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم أن شمٌلّم  سم٤مٓؾمت٘مراء أنف طمجر

 شم٤مسمٕمل اًمّمح٤ميب ذًمؽ سمٕمد ي٠ميت صمؿ اًمتًٚمًؾ قمغم شم٤مسمٕملم مخ٦ًم أي آظمريـ، اًمت٤مسمٕملم ُمـ



 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   إدراك اًمريمٕم٦م 

 

769 

 شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ ومْمالً  اًمّمح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ

 قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ ومْمالً  صح٤ميب، قمـ شم٤مسمٕمل قمـ شم٤مسمٕمل قمـ

 رضمؾ قمـ شم٤مسمٕمل رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد اًمرواي٦م هذه ُمثؾ ٟمجد ومحٞمٜمم وهٙمذا، صح٤ميب

 هذا أنّ  هلل واحلٛمد وضمدٟم٤م صمؿ ُيتٛمؾ، شم٤مسمٕمل؟ أم صح٤ميب هذا شُمرى إنّم٤مر ُمـ

 سمـ إلؾمح٤مق اعم٤ًمئؾ يمت٤مب ذم ضم٤مء وم٘مد رضمٕم٦م، ٓ طمٞم٨م إمم وراَح  ـم٤مَح  آطمتمل

 هذا اعمروزي روى راهقيف، سمـ إؾمح٤مق وقمـ أمحد اإلُم٤مم قمـ اعمروزي ُمٜمّمقر

 أصح٤مب ُمـ إنّم٤مر ُمـ رضمؾ قمـ رومٞمع سمـ اًمٕمزيز قمٌد قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده

 أن ُيتٛمؾ يم٤من أن سمٕمد ُمقصقًٓ  اإلؾمٜم٤مدَ  وضمٕمؾ اعمقوقع همٓمك ومٝمذا ،ط اًمٜمٌّل 

 يم٤ٌمر قمـ آصم٤مر ذًمؽ إمم ُيْم٤مف احلُّج٦م، وىم٤مُم٧م احلدي٨م صّح  وسمذًمؽ ُمرؾمالً  يٙمقن

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد ؾمٜم٤ًّم وآظمرهؿ اًمّمديؼ سمٙمر أبق رأؾمٝمؿ قمغم اًمّمح٤مسم٦م

 ُمع اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمٗمٞم٦م أصم٤مر وم٤مشمٗم٘م٧م ًمٚمريمٕم٦م، ُمدركٌ  اًمريمقع ُمدرك سم٠من ىم٤مًمقا  يمٚمٝمؿ

 قمغم اجلٛمٝمقر ُمذه٥م أرضمحّٞم٦م سمذًمؽ وصم٧ٌَم  هلل واحلٛمد اًمّمحٞمح احلدي٨م هذا

 سم٠منّ  يٗمُتقن يزاًمقن ٓ هذا زُمٜمٜم٤م إمم سم٤محلدي٨م اًمٕم٤مُمٚملم سمٕمض يم٤من وإن ،اعمخ٤مًمٗملم

 أهؾ ُمـ هق يم٤من وإن اًمٖممرّيلم أطمد أن وأذيمر ًمٚمريمٕم٦م ُمدريًم٤م ًمٞمس اًمريمقع ُمدرك

 ومٞمٝم٤م ي١ميمد رؾم٤مًم٦مً  أّخػ اًمًٜم٦م قمـ هب٤م اٟمحرومقا  ـمرق هلؿ اًمذيـ اًمّمقومٞم٦م وُمـ إهقاء

 ذًمؽ ذم ؿم٠منف هق أنف واًمقاىمع ًمٚمريمٕم٦م، ُمدريًم٤م ًمٞمس اًمريمقع ُُمدِرك أنَّ  اًمّمقاب أنّ 

 شمزال ٓ اًمتل اًمّمحٞمح٦م اًمرواي٦م هذه وم٤مشمتٝمؿ اهلٜمد ذم احلدي٨م أهؾ سمٕمض ؿم٠من

 ٕنف اًمٜمقادر ُمـ خمٓمقط اًمٔم٤مهري٦م اعمٙمت٦ٌم ذم اًمٕمزيز اًمٜم٤مدر اعمخٓمقط ذاك ذم ُمقضمقدةً 

 سمـ وإؾمح٤مق طمٜمٌؾ سمـ أمحد اإلُم٤مُملم ُمـ اًم٘مري٥م اًمٕمٝمد إمم يمت٤مسمتف شم٤مريخ يٕمقد

 اًمرأي شم٠مجٞمد ُمـ ٟمٔمرهؿ وضمٝم٦م ٟٓم٘مٚم٧ٌم اًمرواي٦م هذه قمغم وىمٗمقا  أهنؿ ًمق. راهقيف

 قمٚمٞمٝمؿ خَيٗمك ٓ وهؿ اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم اجلٛمٝمقر رأي شم٠مجٞمد إمم ًمٚمجٛمٝمقر اعمخ٤مًمػ

 أن اعمًٚمؿ قمغم يٜمٌٖمل اًمتل اًم٘م٤مقمدة يٓمٌ٘مقن وًمٙمٜمّٝمؿ إىمؾ قمغم أصم٤مر شمٚمؽ سمٕمض

 سم٤مٕثر، إظمذ يٜمٌٖمل ومال سم٤مضمتٝم٤مد وًمق ًمٚمٜمّص  خم٤مًمًٗم٤م ضم٤مء إذا إثر أن وهل يٚمتزُمٝم٤م

 مج٤مقم٦م وسمٞمٜمٝمم قمٛمر اسمـ وقمـ سمٙمر أيب قمـ إثر ُمـ آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت ُم٤م هٜم٤م سم٤مٕثر أقمٜمل
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 شمرون يمم وهؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أرسمٕم٦م وهؿ ُمًٕمقد سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م سمـ يمزيد آظمرون

 ي٠مظمذوا مل ومٝمؿ ًمٚمريمٕم٦م، ُمدرك اًمريمقع ُمدرك سم٠من وسطمقا  رأوا اًمّمح٤مسم٦م أيم٤مسمر ُمـ

 سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف خم٤مًمٗم٦م أهن٤م ًمتقمهٝمؿ أصم٤مر هبذه

 همػم ذم ذيمرٟم٤مه ح٤م يِمٛمٚمف ٓ اجلزء هلذا اًمِم٤مُمؾ اًمٕمٛمقم هذا أن ٟمرى وٟمحـش اًمٙمت٤مب

 قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وسمذًمؽ اًمّمحٞمح احلدي٨م وهلذا ُمرة ُمـ أيمثر اجلٚم٦ًم هذه

 .اًم١ًمال هذا

 (40 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى) 

 لؾصالة؟ إدراًكا ُيَعد   التشفد دم اإلمام إدراك هؾ

 يٕمٜمل هؾ إظمػم اجلٚمقس إدراك اعمًٌقق، صالة ذم ُم٠ًمخ٦م، هٜم٤مك :ُمداظمٚم٦م

 اًمّمالة؟ إدراك

 اًمّمالة أتٞمتؿ إذا»: ط ًم٘مقًمف أدرك، وم٘مد اًمًالم ىمٌؾ اإلُم٤مم أدرك ًمق :اًمِمٞمخ

 وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم شمًٕمقن، وأنتؿ شم٠متقه٤م وٓ واًمقىم٤مر اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م

 ومٛمـ ُمراشم٥م، ًمف اإلدراك أن قمٚمٞمؽ ـمرأ  اًمذي اإلؿمٙم٤مل يٛمٙمـ ًمٙمـ «وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ

 ىمٌؾ أدريمف يم٤مًمذي ًمٞمس هذا أن ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ اإلطمرام شمٙمٌػمة ذم اإلُم٤مم أدرك

 أدرك ُمـ ومروٜم٤م ومٚمق إطمّم٤مؤه٤م، اًمّمٕم٥م ُمـ درضم٤مت وهذا هذا وسملم اًمًالم،

  احْلَْٛمدُ ﴿ ذم ذع ح٤م اإلُم٤مم
ِ
َّ
ِ
لمَ  َربِّ  ّلل

ِ
 اًمذي ُمثٚمف ًمٞمس ريمٕم٦م، أول ذم [0:اًمٗم٤محت٦م﴾ ]اًْمَٕم٤معَم

ٌُدُ  إِي٤َّمكَ ﴿: ُمثاًل  ي٘مقل وهق وم٠مدريمف سمٚمحٔم٤مت سمٕمده ُمـ ضم٤مء تَِٕملمُ  َوإِي٤َّمكَ  َٟمْٕم ًْ ﴾ َٟم

 حتريٛم٦م أدرك وهق سم٠مقماله٤م أتٞمتؽ وم٘مد إُمثٚم٦م، ُمـ ؿمئ٧م ُم٤م أن٧م إًذا ومّمؾ [7:اًمٗم٤محت٦م]

 هذا سملم اًمًالم، ىمٌؾ اإلُم٤مم وأدرك ضم٤مء أنف وهق سم٠مدٟم٤مه٤م وأتٞمتؽ اإلُم٤مم، ُمع اًمّمالة

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ درضم٤مت وهذا

 (22:13:37/أ32: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 بالتشفد؟ اجلامعة تدَرك هؾ

 سم٤مًمتِمٝمد؟ اجلمقم٦م شمدرك هؾ :ُمداظمٚم٦م

 وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ُم٤م: »آٟمًٗم٤م احلدي٨م ؾمٛمٕمتؿ درضم٤مت، اجلمقم٦م :اًمِمٞمخ

 أدرك أنف إٓ وم٤مشم٧م اًمريمٕم٤مت يمؾ.. يتٛمٝم٤م ريمٕمتلم.. يتٛمٝم٤م ريمٕم٦م وم٤مشمتف وم٢مذاش وم٠ممتقا 

 اًمّمالة ُمـ أدرك ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٙمـ إمت٤مُمٝم٤م، ومٕمٚمٞمف اًمًالم ىمٌؾ اإلُم٤مم

 .درضم٤مت هق وإٓ يٕمٜمل، اًمٙم٤مُمؾ اإلدراك: يٕمٜملش أدرك وم٘مد ريمٕم٦م

 (22:49:04( /6) راسمغ ومت٤موى) 

 لؾجامعة؟ مدرًكا يؽقن هؾ اإلمام مع السفق شجقد أدرك مـ

 اًمًٝمق؟ ؾمجقد ُمٕمف ؾمجد قمٜمدُم٤م اإلُم٤مم ُمع اجلمقم٦م يدرك اح٠مُمقم هؾ :ُمداظمٚم٦م

  اجلمقم٦م؟ أدرك هؾ: شمٕمٜمل: اًمِمٞمخ

 .ٟمٕمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمتٙمٌػمة ُمع اجلمقم٦م يدرك اًمذي سمحًٌف يمٚمف ًمٙمـ اجلمقم٦م، أدرك ـمًٌٕم٤م :اًمِمٞمخ

 يًتقي٤من، ٓ وذاك هذا أن ؿمؽ ٓ اإلُم٤مم، ؾمالم ىمٌؾ اجلمقم٦م يدرك واًمذي إومم،

 يٙمقن أن سملم ًمٙمـ ًمٚمجمقم٦م، ُمدرك ُمٜمٝمم ومٙمؾ ٟمٕمؿ، ومٝمٛمتٜمل؟ درضم٤مت، وسمٞمٜمٝمم

 ذم ىم٤مل ىمد اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل ٔظمره٤م، ُمدريًم٤م يٙمقن أن وسملم ٕوهل٤م ُمدريًم٤م

 واًمقىم٤مر، اًمًٙمٞمٜم٦م وقمٚمٞمٙمؿ وم٠متقه٤م اًمّمالة أتٞمتؿ إذا: »قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًمّمحٞمح احلدي٨م

 ش.وم٠ممتقا  وم٤مشمٙمؿ وُم٤م ومّمٚمقا  أدريمتؿ ومم

 (22:27:41/ 6 – ضمدة ومت٤موى) 
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 لؾؿسبقق الصػ قبؾ الركقع حؽؿ

 صمؿ رايمًٕم٤م، اإلُم٤مم يم٤من إذا اًمّمػ ىمٌؾ اًمريمقع يّمح هؾ: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ُمداظمٚم٦م

 ؟..اًمدًمٞمؾ ُمع رايمًٕم٤م، يدريمف

 شَمؿَّ  صمؿ هق طمٞم٨م ومريمع رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد إمم اعمّمكم دظمؾ إذا ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 ريمققمف ذم اإلُم٤مم ؿم٤مرك أنف دام ُم٤م ًمٚمريمٕم٦م ُمدريًم٤م سمذًمؽ ويٙمقن اًمّمػ إمم يٜمْمؿ طمتك راومًٕم٤م

 اهلل ريض اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد طمدي٨م ُمـ صم٧ٌم ُم٤م ذًمؽ قمغم واًمدًمٞمؾ اًمّمػ، ظم٤مرج يم٤من وًمق

 صم٧ٌم وُم٤م اًمّمػ، إمم ويٜمْمؿ يريمع أن رايمًٕم٤م اإلُم٤مم ومقضمد اعمًجد دظمؾ عمـ اًمًٜم٦م أن قمٜمف

 قمٛمر، سمـ اهلل وقمٌد صم٤مسم٧م، سمـ وزيد ُمًٕمقد، سمـ اهلل وقمٌد سمٙمر يم٠ميب اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر قمـ ُمثٚمف

 ..اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك ضمقاز ه١مٓء قمـ صم٧ٌم وم٘مد

 (22:10:40/ب41: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 



 باملكربات الصالة إعالى حكم

 اإلمام صالة تبميغ وحكم  
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 الصقت؟ بؿؽز وصالتف قراءتف ُتعؾـ أن لإلمام يرشع هؾ

 ًمإلُم٤مم جيقز ٓ أنف سمجدة ًمٙمؿ اعمًجٚم٦م إذـم٦م سمٕمض ذم ٟمًٛمٕمٙمؿ :ُمداظمٚم٦م

 اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م اجلٝمري٦م، اًمّمالة ذم اعمٞمٙمرومقن ذم... ي٘مرأ  أن اعمًٚمؿ

 إقمالن جيقز ٓ: اصمٜملم ؿمٞمئلم ىمٚم٧م دىم٦م، ومٞمف يمالُمل! هٙمذا أىمؾ مل أن٤م :اًمِمٞمخ

 اعمًجد، ٕهؾ إقمالن اإلىم٤مُم٦م ٕن اعمًجد: ظم٤مرج يًٛمع سمحٞم٨م سم٤معمذي٤مع اإلىم٤مُم٦م

 أدب هٜم٤مك ٕنف اعمًجد: ظم٤مرج إمم اًمّمقت سمٛمٙمؼم اإلُم٤مم ىمراءة إذاقم٦م جيقز ٓ يمذًمؽ

 اًْمُ٘مْرآنُ  ىُمِرَئ  َوإَِذا﴿: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ اًمٞمقم ُم٤مًمًٜم٤م سمٕمض ذم ذيمرٟم٤مه

 ذم ًمٞمًقا  اًمذيـ اًمٜم٤مس ومٛمٗم٤مضم٠مة [023:إقمراف﴾ ]شُمْرمَحُقنَ  ًَمَٕمٚمَُّٙمؿْ  َوَأنِّمُتقا  ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا 

 اًم٘مرآن سم٘مراءة وسمٞمقَتؿ دورهؿ ذم وهؿ أقممهلؿ، ذم وهؿ اعمًجد ذم ًمٞمًقا .. صالة

 :أُمريـ أطمد سملم ومٝمؿ احلرج ذم ًمٚمٜم٤مس إي٘م٤مع ومٞمف اعمًجد ظم٤مرج ضمٝمراً 

 ًَمفُ  وَم٤مؾْمتَِٛمُٕمقا ﴿: اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ًمتح٘مٞمؼ يتٗمرهمقا  أن ٕضمؾ أقممهلؿ يٕمٓمٚمقا  أن إُم٤م

 اًم٥ًٌم ويٙمقن اإلهلل إُمر هذا شمٓمٌٞمؼ قمـ يٕمروقا  أن وإُم٤م [023:إقمراف﴾ ]َوَأنِّمُتقا 

 شمًٛمٞمع هق وم٤مًمقاضم٥م اًمقاضم٥م، طمدود قمـ ظمرضم٧م اًمتل اإلذاقم٦م هذه هق ذًمؽ ذم

 يم٤من ؾمقاء يًٛمٕمٝمؿ أن اإلُم٤مم ُمٙمٚمٗم٤مً  ومٚمٞمس اعمًجد ظم٤مرج أُم٤م اعمًجد ذم اعمّمٚملم

 ووقمظ درس هٜم٤مك يم٤من ًمق أُم٤م اجلٛمٕم٦م، يقم أو اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اإلؾممع هذا

 .ذًمؽ ُمـ سم٠مس ومال ضمداً  ٟم٤مدراً  إٓ اًم٘مرآن شمالوة ومٞمف وًمٞمس

 اًم٘مرآن ىمراءة ذم اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ أن جيقز ٓ: ىمٚم٧م أنٜمل اًم٤ًمئؾ ىمقل: وم٢مذاً 

 إذان ذم ٕنف: يقُمئذٍ  ىمٚم٧م وىمد احل٤مضم٦م، سمح٥ًم يًتٕمٛمٚمف.. إـمالىمف قمغم ًمٞمس

 أُم٤م ومٞمف، ضر ٓ ومٝمذا اعمًجد قمـ ضمداً  ضمداً  سمٕمد ُمـ وًمٞمًٛمع اًمّمقت ُمٙمؼم يًتٕمٛمؾ

 ذم يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومٝمذا يًٙم٧م وأن يٜمّم٧م وأن ُمٕمف يت٠مدب أن جي٥م اًمذي اًم٘مرآن

 .اعمًجد ذم اعمقضمقديـ طمدود
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 اًمداقمل ومم أدري، ٓ صمالصم٦م أو صٗملم ومٞمف يم٤من اًمٞمقم ومٞمف صٚمٞمٜم٤م اًمذي اعمًجد هذا: ُمثالً 

 .سم٤معمًجد اعمحٞمٓم٦م[ اعمٜمٓم٘م٦م] ويِمٛمؾ يمٚمف اعمًجد يِمٛمؾ اعم١مذن صقت... أن إمم

 .اعم١مذن وًمٞمس اًم٘م٤مرئ :ُمداظمٚم٦م

 سمحٞم٨م اعمًجد ذم سم٤مًم٘مرآن اًمّمقت رومع يٜمٌٖمل ٓ اعم٘مٞمؿ، أو اًم٘م٤مرئ ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 اإلىم٤مُم٦م يمذًمؽ ًمألذان، ًمٚم٤ًمُمٕملم سم٤مًمٜم٦ًٌم احلرج ُمـ ومٞمف ح٤م اعمًجد دائرة قمـ خيرج

 أصؾ طمدي٨م ذم ٟمجد وًمذًمؽ اعمًجد:[ ظم٤مرج] يم٤من ُمـ شمًٛمٞمع إمم أبداً  ضورة ٓ

 ذم اعمًٚمٛملم أن ىمرأمتقه٤م أو ؾمٛمٕمتٛمقه٤م أنٙمؿ سمد ٓ اًمتل اًمرؤي٤م ىمّم٦م ذم إذان شمنميع

 اًمّمالة ًمٙمٚمٛم٦م سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ يٜمٌف يم٤من وإٟمم ُمنموقم٤مً  إذان يقُمئذٍ  يٙمـ مل إُمر أول

 ذقمٞم٦م وسمٕمد اًمٞمقم طمتك اعمًٚمٛملم سمٕمض يٗمٕمؾ يمم ذًمؽ ٟمحق أو  اًمّمالة طميت أو

 .اًمٓمقيٚم٦م اًمًٜملم هبذه إذان

 سمقؾمٞمٚم٦م ُمٕمٝمؿ ًمٞمتِم٤مور اظمت٤مرهؿ أصح٤مسمف ُمـ ٟم٤مؾم٤مً  اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومجٛمع

 سملم ومم ذًمؽ ذم أراء وم٤مظمتٚمٗم٧م اًمّمالة وىم٧م سمحْمقر اًمٜم٤مس إلقمالن يتخذوهن٤م

 وم٠مبك اًمّمالة وىم٧م حلْمقر هب٤م يٜمتٌٝمقن اًمٜم٤مس أنٔم٤مر شمٚمٗم٧م قمٔمٞمٛم٦م ٟم٤مر سم٤مخت٤مذ ىم٤مئؾ

 سم٤مًمٌقق، قمٚمٞمف ٟميب: آظمر وىم٤مل اعمجقس، ؿمٕم٤مر هذا: »وىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ

 ؿمٕم٤مر هذا: ىم٤مل سم٤مًمٜم٤مىمقس، قمٚمٞمف ٟميب: صم٤مًم٨م ىم٤مل اًمٞمٝمقد، ؿمٕم٤مر هذا: ىم٤مل

 يٛمٌم يم٠منف اعمٜم٤مم ذم رأى أطمدهؿ رأج٤ًم، يتخذوا مل وسمٕمد اعمجٚمس واٟمٗمضش اًمٜمّم٤مرى

 ي٤م اًمٜم٤مىمقس هذا أتٌٞمٕمٜمل: ًمف ىم٤مل ٟم٤مىمقس، يده ذم رضمالً  ومرأى اعمديٜم٦م ـمرق سمٕمض ذم

 هق ُم٤م قمغم أدًمؽ أٓ: ىم٤مل اًمّمالة، أوىم٤مت ذم قمٚمٞمف ًمٜميب: ىم٤مل مل؟: ىم٤مل اهلل؟ قمٌد

 أصؾ: ًمف وسم٘مل اهندم ضمدار يم٤من هٜم٤مك: أي.. ضمدر ضمذم قمغم وم٘م٤مم ذًمؽ؟ ُمـ ظمػم

 هذا وم٘م٤مم اًمٌمء، سمٕمض إرض قمـ ُمرشمٗمع أصؾ ًمف يٌ٘مك يٜمٝمدم ح٤م اجلدار...ٕن

 هذا وم٠مذن أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف وووع اجلدار ُمـ إصؾ: أي اجلذم، هذا قمغم اًمِمخص

 إٓ إهل ٓ: ىم٤مل أن إمم أيمؼم، اهلل أيمؼم اهلل: هلل واحلٛمد اًمٞمقم طمتك اعمٕمروف إذان

 وسملم إذان سملم ومرىم٤مً  هٜم٤م ومٜمجد اًمّمالة، وأىم٤مم إرض إمم اجلدر ُمـ ٟمزل اهلل،

 وم٤مإلىم٤مُم٦م إُمر، ٕول واإلىم٤مُم٦م إذان ذقمٞم٦م ومٞمف اًمذي احلدي٨م هذا أصؾ ذم اإلىم٤مُم٦م

 أىمٞمٛم٧م، ىمد اًمّمالة سم٠من اعمًجد أهؾ ٕقمالم واًمٗم٘مف احلدي٨م يمت٥م ُمـ ُمٕمٚمقم هق يمم
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: هل٤م ومتٝمٞمئقا  وىمتٝم٤م طمي ىمد اًمّمالة وأن اعمًجد ظم٤مرج يم٤من ُمـ إلقمالم إذان أُم٤م

 وإٟمم اًمّمالة ىم٤مُم٧م ىمد: هٜم٤مك اعم١مذن ي٘مقل ٓ اًمّمالة، قمغم طمل اًمّمالة قمغم طمل

 .اعمًجد أهؾ هؿ إٟمم اإلىم٤مُم٦م اعمخ٤مـم٥م ٕن اعمًجد: ذم ذًمؽ ي٘مقل

 قمز اهلل ظمٚم٘مٝم٤م ٟمٕمٛم٦م اًمقاىمع ذم وهل سمحٙمٛم٦م اًمّمقت ُمٙمؼم اؾمتٕممل يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 وٟم٘مٚمف اًمٕمٚمؿ شمًٝمٞمؾ شمٞمن اًمتل اًمقؾم٤مئؾ هذه ًمٜم٤م ظمٚمؼ يمم احل٤مض اًمٕمٍم هذا ذم وضمؾ

 أن جي٥م وًمٙمـ ٟمٕمٛم٦م هق اًمّمقت وُمٙمؼم هذا اعمذي٤مع يمذًمؽ ووؾمٞمٚم٦م، ضمٝمد سم٠مدٟمك

 اًم٘مرآن وىمراءة اعمًجد، ذم إٓ شمذاع ٓ واإلىم٤مُم٦م يذاع وم٤مٕذان حمٚمف ذم رء يمؾ يقوع

 .اعمًجد خل٤مرج وًمٞمس اعمًجد ذم ًمإلُم٤مم أجْم٤مً 

 شم٘مديؿ مجع اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس واضمٝم٧م أن٧م ؿمٞمخ ي٤م :ُمداظمٚم٦م

 أن٧م يم٢مُم٤مم وقمٚمٞمؽ قمٚمٞمٜم٤م يٚمٌس صقشمف ويم٤من اعمٖمرب يّمكم اإلُم٤مم يم٤من اعمٖمرب، سمٕمد

 شمذيمرون؟ اًمّمالة، ذم

 .أذيمر ُم٤م ٓ :اًمِمٞمخ

 ..مجع اًمٕمِم٤مء ٟمّمكم وٟمحـ اعمٖمرب، ي٘مرأ  اإلُم٤مم يم٤من..اًمٕمِم٤مء صٚمٞمٜم٤م قمٜمدُم٤م :ُمداظمٚم٦م

 أهؾ قمغم أجْم٤مً  شمِمقش اإلذاقم٦م هذه أن ي١ميمد مم٤م وهذا صحٞمح، ٟمٕمؿ، :اًمِمٞمخ

 أو اعمًجد ُيين أن قمٚمٞمٝمـ جي٥م ٓ أيت اًمٜم٤ًمء ُمـ إُم٤م يٙمقٟمقن هؿ اًمذيـ اًمٌٞمقت

 ُييوا أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ٓ اعم٤ًمومريـ ُمـ هٜم٤م مج٤مل إخ يذيمرٟم٤م يمم ُمثٚمٜم٤م يم٤من ُمـ

 أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اعم٤ًمومريـ اًم٘مقم ه١مٓء.. مج٤مقم٦م يّمٚمقا  أن قمٚمٞمٝمؿ جي٥م ًمٙمـ اعمًجد

 ومٙم٤معم٤ًمومريـ اعمًجد مج٤مقم٦م طميوا وم٢من اعمًجد، مج٤مقم٦م ًمٞمس ًمٙمـ مج٤مقم٦م يّمٚمقا 

 ؾم٘مٓم٧م وم٘مد قمٚمٞمٝمؿ واضم٦ٌم همػم وهل اجلٛمٕم٦م صٚمقا  إذا أو اجلٛمٕم٦م، يّمٚمقن اًمذيـ

 ذم.. رطم٤مهلؿ ذم مج٤مقم٦مً  يّمٚمقه٤م أن ومٕمٚمٞمٝمؿ يّمٚمقه٤م مل وإن اًمٔمٝمر، ومريْم٦م قمٜمٝمؿ

 .اًمّمالة أدريمتٝمؿ آظمر ُمٙم٤من أي ذم.. ُمٜمزهلؿ

 ىمراءة إذاقم٦م ضر ًمٙمؿ وي١ميمد ًمٙمؿ ًمٞمٙمِمػ آٟمٗم٤مً  سمف يذيمرٟم٤م آظمر ُمث٤مل هذا: وم٢مذاً 

 .ٟمٕمؿ اعمًجد، ظم٤مرج إمم اًمّمالة ذم اإلُم٤مم

 (22:47:12/أ27: اًمٜمقر رطمٚم٦م) 
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 الصالة إذاعة وحؽؿ اإلمام، خؾػ ادمذن تبؾقغ حؽؿ

 إذان كنذاعة

 شمٙمٗمل ىمد: يٕمٜمل صٖمػمة ُم٤ًمضمد ومٞمف شمتٗم٤موت: اعم٤ًمضمد: ًمإلىم٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم اًم٘مقل ُمداظمٚم٦م:

،: يٕمٜمل سمدون  اإلىم٤مُم٦م،  إذا: يٕمٜمل -واعمديٜم٦م ُمٙم٦م اعمًجديـ- اًمٙم٤ٌمر اعم٤ًمضمد ُمثؾ ًمٙمـ ُُمَٙمؼمِّ

 .يًٛمٕمقن ٓ اًمٜم٤مس أيمثر يٕمٜمل- يًٛمع ُم٤م هذه اًمقؾمٞمٚم٦م سمدون ُأىمٞمؿ

 ٓ أن هق اًمتٗمّمٞمؾ هذا ُمـ همروٜم٤م ٟمحـ! ومٞمؽ اهلل سم٤مرك قمٚمٞمش ُم٤م اًمِمٞمخ:

 .اإلىم٤مُم٦م وإذاقم٦م إذان إذاقم٦م سملم ٟمًقي

رين اًمٞمقم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م إن   .اإلُم٤مم ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ: وهل ىمديٛم٦م: سمٌدقم٦م يذيمِّ

 ومٞمف واوح وهذا اًمٙمٌػمة، اعم٤ًمضمد ذم إٓ اًمتٌٚمٞمغ ٟمٕمرف ٓ ؾمقري٤م ذم وٟمحـ يمٜم٤م

 ضمدًا، صٖمػماً  اعمًجد يٙمقن رُمْم٤من ذم ًمٙمـ اًمٌخ٤مري، صحٞمح ذم وأصٚمف ضمدًا،

 وهق اإلُم٤مم، صقت شمٙمٌػمَ  ُم٤مذا؟ ُيٌٚمِّغ ُُمٌٚمِّغ ُمـ سمد ٓ اًمؽماويح، سم٤مًمٜم٤مس اإلُم٤مم ومٞمّمكم

 ًمف: طم٤مضم٦م ذم ُم٤م هذا ؿمؽ ٓ اًمتٌٚمٞمغ؟ هذا ومٚممذا ًمّمٖمره، اعمًجد ومراغ يٌٚمغ صقشمف

ع اًمتٌٚمٞمغ ٕن  ًمقطمده، اإلُم٤مم سمّمقت طم٤مصؾ اًمتًٛمٞمع وهٜم٤م اًمتًٛمٞمع، أضمؾ ُمـ ُذِ

 .يم٤مذم ومٝمق

 إًمٞمٝم٤م أؿم٤مر اًمتل اًمّمٖمػمة واعم٤ًمضمد اًمٙمٌػمة اعم٤ًمضمد سملم اًمتٗمريؼ إمم ٟمٕمقد أن

ه اًمديمتقر  .ظمػماً  اهلل ضمزا

 يٗمرىمقن اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُمًجداً  أن أترون ًمٙمـ طمٙمٛمف، ُمًجد ًمٙمؾ: أىمقل

 .أبداً  وصٖمػم؟ يمٌػم ُمًجد سملم

  ٓ ُمداظمٚم٦م:
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ُمر ٟمٕم٤مًم٩م أن ٟمريد طمٞمٜمم ًمٙمٜمٜم٤م اًمِمٞمخ: : ٟم٘مقل وأطمٙم٤مُمٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م واعمراقم٤مة سم٤محلٙمٛم٦م ٕا

 إذاقم٦م طم٤مضم٦م طمدود ذم وًمٞمس احل٤مضم٦م، طمدود ذم اًمّمقت ُمٙمؼم ومٞمف ُيًتٕمٛمؾ اًمٙمٌػم اعمًجد

ذان، ذان وم٢مذاقم٦م ٕا  .اعمًجد قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يم٤من ُمـ يِمٛمؾ أن يٜمٌٖمل ٕا

 .اعمًجد هذا ذم اًم٘م٤مئٛم٦م احل٤مضم٦م ذم ومٞمٙمقن اًمٙمٌػم اعمًجد ذم اإلىم٤مُم٦م إذاقم٦م أُم٤م

 ُمٓمَّردة، ىم٤مقمدة ٟمجٕمٚمٝم٤م أن أبداً  يًتٚمزم ٓ ذًمؽ ًمٙمـ ُمٜمف، سمد ٓ اًمتٗمّمٞمؾ هذا 

 اًم٘مرآن ىمراءة أجْم٤مً  ٟمٕمٚمـ واإلىم٤مُم٦م إذان ٟمٕمٚمـ ويمم اإلىم٤مُم٦م ُٟمٕمٚمـ إذان ُٟمٕمٚمـ ومٙمم

 .اإلُم٤مم ُمـ

رين ًم٘مد  ذِم  ؾِمػُموا ىُمْؾ ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف طِمْٙمٛم٦م ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا احلٙمؿ هبذا َذيمَّ

 .[30:اًمروم﴾ ]إَْرضِ 

 ذم اًمتٓمقاف زم وأتٞمح اًمٕمٛمرة، ٕداء ؿمٝمقر ىمٌؾ هٜم٤م يمٜم٧م أنٜمل قمرومتؿ أنٙمؿ سمد ٓ 

 -اهلل ؿم٤مء إن- هذا وراء ُمـ وطمّمؾ طمٞم٤ميت، ذم ُمرة ٕول ؿمٝمريـ، ٟمحق اًمًٕمقدي٦م

 .يمثػم ظمػم

 ُمـ ًمٜم٤م اعمّم٤مطمٌلم إظمقاٟمٜم٤م ُمـ ٟم٤مس وُمٕمل اعمٖمرب، ٕذان ُأذِّن ح٤م اًمٓم٤مئػ ذم يمٜم٧م

ّم٧م ُمٕمل، ُم٤ًمومرون وهؿ اًمٌالد سمٕمض ظمَّ  إُم٤مُم٤مً، اًمدار ذم وصٚمٞم٧م اعمًجد، إمم أنزل ومل ومؽَمَ

 ي٘مرأ  اإلُم٤مم أجْم٤مً، ي٘مرأ  واإلُم٤مم أىمرأ  أن٤م اعمٗم٤مضم٠مة، هذه ُمثؾ زم يًٌؼ مل سمٌمء أوم٤مضم٠م يب وإذا

ش ومٝمق ُمذاع، يم٤مٕذان وصقشمف  ُمـ همػمي قمغم ومٞمِمقش قمكم يِمقش ٓ يم٤من إن قمكم، ُيِمقِّ

 ش.هلـ ظمػم سمٞمقَتـ: »ط اًمرؾمقل قمٜمٝمؿ ىم٤مل اًمِّكم واحلريؿ اًمٜم٤ًمء

 اًمّمالة إذاقم٦م جيقز ٓ أنف أتٜمٌف أن يٜمٌٖمل هذا: وىمٚم٧م اعمقوقع هلذا اٟمتٌٝم٧م ؾم٤مقمتٝم٤م: إذاً  

 اًمتٜمٌف هذا سمّمقاب إيمٟم٤مً  ازددت ومٙمرت ويمٚمم أٓطمظ أجْم٤مً  وسمدأت إذان، ُم٤مذا؟ ٟمذيع يمم

 يمٌػماً، خمٞممً  ًمٜم٤م وم٠مىم٤مُمقا  اإلطم٤ًمء،..وإمم اًمنمىمٞم٦م اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمٌالد سمٕمض إمم ذهٌٜم٤م وم٘مد واًمتٜمٌٞمف،

 .اعمٖمرب أذان إمم اًمٕمٍم ُمـ اًمٙمٚممت سمٕمض وأخ٘مٞمٜم٤م

 ىمٌؾ إُم٤مُم٤ًم، هٜم٤مك وصٚمٞمٜم٤م اًمقىم٧م، ذًمؽ ذم ُمًجد أي ُمـ أيمثر ٟم٤مس ومٞمف اعمخٞمؿ 
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 يمثػمة -هلل واحلٛمد- هٜم٤مك ُم٤ًمضمد هٜم٤م، ُمـ وأذاٟم٤مً  هٜم٤م، ُمـ أذاٟم٤مً  ؾمٛمٕمٜم٤م اًمّمالة

 اًمّمقت، سمٛمٙمؼم اًمّمالة أذيٕم٧م ُم٤م وهقم٤من اًمّمقت، سمٛمٙمؼم إذان يذاع صمؿ يٕمٜمل،

 شمِمقيش أجش؟ ومٞمف يّمػم إُم٤مم: ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ وشمًٛمع إُم٤مم، ىمراءة ه٤مهٜم٤م ُمـ ومتًٛمع

 . اًمتِمقيش ُمـ همػمٟم٤م أص٤مب ُم٤م أص٤مسمٜم٤م صٚمٞمٜم٤م ح٤م أجْم٤مً  ٟمحـ صمؿ اًمٌٕمض، سمٕمْمٜم٤م قمغم

 دىم٦م ُمراقم٤مة ُمع شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ُٟمـحًـ وأن اًمنمقمٞم٦م، اًم٘مقاقمد ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل: وم٢مذاً 

 ًمٜم٤م جيٞمز ٓ واإلىم٤مُم٦م إذان سملم اعمٕمروف وم٤مًمتٗمريؼ اإلؾمالم: ذم اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم

 هذا سمف ُيالطمظ وًمٞمس واىمع -إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ُم٤مهق وهذا اإلذاقم٦م، ذم اًمتًقي٦م

 .اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مٝمل اعمٕمٜمك

 (22: 11: 46/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامعة حضقر يقجب الذي الـداء شامع ضابط هق ما

 ؾمٛمع ُمـ: »-ُمٕمروف طمدي٨م ذم- ي٘مقل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل اًمِمٞمخ:

 اًمًمع اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يٕمٜملش قمذر ُمـ إٓ ًمف صالة ومال جي٥م ومٚمؿ اًمٜمداء

 .ُمٕمف يتج٤موب يًتٓمٞمع صمؿ اإلٟم٤ًمن، يًتٓمٞمع اًمذي اًمٓمٌٞمٕمل

: هلذا ضمدًا، وسمٕمٞمدة سمٕمٞمدة يمٞمٚمقه٤مت ُيًٛمع ومٝمق اًمّمقت ُمٙمؼم سمقاؾمٓم٦م إذان أُم٤م

 ـمٌٞمٕم٤مً  أذاٟم٤مً  يم٤من ًمق إذان يًٛمع هق ُمٙم٤من ذم اجلمقم٦م ُمع سم٤مًمّمالة اعمَُٙمٚمَّػ يم٤من إذا

 صح إذا- اًمّمٜم٤مقمل أو اًمٓمٌٞمٕمل إذان ؾمٛمع ؾمقاء احلْمقر، قمٚمٞمف جي٥م اًمذي ومٝمق

ٕمٜم٤م وم٢مذا وإٓ، -اًمتٕمٌػم  .يٓمٞم٘مقن ٓ ُم٤م اًمٜم٤مس يمٚمٗمٜم٤م اًمدائرة َوؾمَّ

 (22: 11: 46/ 461/واًمٜمقر اهلدى) 



 مو الكزآى قزاءة

 املصحف
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 الصالة دم ادصحػ مـ الؼرآن قراءة

 ٓ اًمّمالة، ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة قمـ ؾُمِئٚم٧م ؾم٤مقم٤مت ُمٜمذ[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 اًمذهـ، ُمـ يًتحيه مم٤م أيمثر اًم٘مرآن ُمـ ي٘مرأ  ومٝمق رء، ومٞمٝم٤م أن اًمذهـ إمم يت٤ٌمدر

 دمد اًمٕمٛمؾ، هذا ُمـ يٙمثرون رُمْم٤من ذم أهنؿ اًمدي٤مر هذه أو اًمدار هذه ذم أن٤م وأقمٚمؿ

 ٓؾمتٖمٜمل طمٗمٔم٤ًم، أويت ممـ يم٤من ًمق وأنف ُيٗمظ، ٓ ٕنف ح٤مذا؟ اعمّمحػ ُم٤مؾمؽ اإلُم٤مم

 .اًمٕمٛمؾ هذا قم٤مىم٦ٌم ويتدسمر يتذيمر ُمـ ىَمؾَّ  اعمّمحػ، شمرك قمـ

: اعمِمٝمقر اًمّمحٞمح سمحديثف ط اًمرؾمقل إًمٞمف رُمك ُم٤م ظمالف اًمٕمٛمؾ هذا قم٤مىم٦ٌم

 شمٗمٚمًت٤م أؿمد إٟمف سمٞمده حمٛمد ٟمٗمس ومقاًمذي سمف، وشمٖمٜمقا  سمف، وشمٕم٤مهدوا اًم٘مرآن هذا اىمرؤوا»

 ش.قُمُ٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ

 ذم َيْرؾَمخ طمتك سمتٙمراره، اًمٕمٜم٤مي٦م: أي اًم٘مرآن، سمتٕم٤مهد أُمر احلدي٨م هذا وذم 

ت٤مً  أؿمد اًم٘مرآن هذا أن ي١ميمد اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ٕن اًمّمدر:  اًمرضمؾ صدور ُمـ شَمَٗمٚم 

 .قُمُ٘مٚمِٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ

 ه٤مُم٦م أصقًمٞم٦م ىم٤مقمدة وهذه اًمذرائع، ؾمد سم٤مب اؾمٛمف رء اإلؾمالُمل اًمٗم٘مف ذم

 اًمًٜم٦م ذم سيح ٟمص قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس أطمٙم٤مم ُمـ يمثػم ُمٕمروم٦م إمم اإلٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م يٜمٗمذ ضمدًا،

: ي٘مقل واًمرؾمقل وىمرأ، اعمّمحػ ومتح إذا ومٞمٝم٤م إيش ُمثاًل، هذه ُمثؾ اًم٘مرآن، ذم أو

 وطمرف أخػ سمؾ طمرف، امل أىمقل ٓ طمًٜم٤مت، قمنم طمرف سمٙمؾ ومٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ُمـ»

 .«طمرف وُمٞمؿ طمرف وٓم

 ًمٙمـ طم٤مومٔمتف، ُمـ ي٘مرأ  يًتٓمٞمع مم٤م أيمثر ُم٤ٌمذة اعمّمحػ ُمـ ي٘مرأ  يًتٓمٞمع: إذاً 

شمٞمؿ إقممل إٟمم: »اًمذيمر اًم٤ًمًمٗم٦م اًم٘م٤مقمدة ًمٜم٤م شمٕمقد أجْم٤مً   ومتح ي١مدي أجـ إمم ،شسم٤مخلقا

٤مفم٤ًم: ٟمجد ٓ أن اعم٤ًمضمد، أئٛم٦م ُمـ اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة سم٤مب  ه١مٓء ٕن طُمٗمَّ

 .رء هذا ُم٤ٌمذة، اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة قمغم ؾمٞمٕمتٛمدون

 صالَتؿ، ذم اعمّمحػ ُمـ ي٘مرؤون اًمذيـ إئٛم٦م ه١مٓء أن: اًمث٤مين واًمٌمء 
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 .اًمّمالة سمّمٗم٦م يتٕمٚمؼ ومٞمم اًمقاضم٤ٌمت ٟم٘مؾ مل إن اًمًٜمـ، ُمـ يمثػماً  ؾمُٞمَْمٞمِّٕمقن

 قمٚمٞمف، َوؿَمدَّ  إسمٓم٤مه حت٧م ووٕمف اعمّمحػ، ىمراءة ُمـ اٟمتٝمك سمٕمدُم٤م أطمَدهؿ دمد 

 .اعمّمحػ وىمع يده ُمد إذا ٕنف ريمع، إذا شمِمقومف يمٞمػ

 يم٤من يًجد، أن أراد إذا هذا ُمـ وأيمثر اًمًٜم٦م، ظم٤مًمػ هٙمذا قمٛمؾ إذا هق: وم٢مذاً  

 أن هبٞمٛم٦م أرادت ًمق طمتك وضم٤مٟمٌٞمف، قمْمده سملم ضم٤مرم ؾمجد إذا اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .يً٘مط ٓ طمتك اعمّمحػ قمغم قم٤موداً  يٌ٘مك أن سمد ٓ... هذا سمًٝمقًم٦م، عمرت متر

ً، وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل ُمـ يمٛمثؾ -ُمثٚمف يٙمقن هذا ًمٞم٧م وي٤م– ُمثٚمف ومٝمذا   ًمٙمـ ُمٍما

 ُمـ اًم٘مراءة قمغم ويتقايمؾ اًم٘مرآن، سمحٗمظ اًمٕمٜم٤مي٦م ذم اًمًٜم٦م خي٤مًمػ سمؾ ؿمٞمئ٤ًم، يٌٜمل ٓ هذا

 .اعمّمحػ

 يم٤من ُمـ ظم٤مص٦م اإلٟم٤ًمن، قمغم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة هذه ٟمحـ ٟمرى ٓ ًمذًمؽ

 قمٜم٤مي٦مً  ُيْٕمٜمَك وأن اًمراشم٥م، هذا سمقاضم٥م ي٘مقم أن اإلُم٤مُم٦م، وفمٞمٗم٦م أداء ذم راشم٤ٌمً  ي٠مظمذ

ـ طمتك اًم٘مرآن، سمحٗمظ ظم٤مص٦مً  ًِ  ؿمٝمر.. اًم٘مٞم٤مم ؿمٝمر ذم ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ُيـْح

 .اعم٤ٌمرك رُمْم٤من

 اًمتالوة سمٕمد ضمٞمٌف ذم صٖمػماً  ُمّمحٗم٤مً  ويْمع وُمٜمٗمرد، طم٤مومظ همػم يم٤من إذا ُمداظمٚم٦م:

 ُمثال؟

 .حتٗمظ ٓ يمٜم٧م إن: ًمف ي٘م٤مل هذا خيتٚمػ، ٓ احلٙمؿ: ٟمٗمس اًمِمٞمخ:

 صحٞمح٦م؟ صالشمف يٕمٜمل ُمداظمٚم٦م:

 اًمّمالة صحٞمح٦م، اًمّمالة سمٜمحٙمل ُم٤م وٟمحـ صحٞمح٦م، اًمّمالة ٟمٕمؿ، اًمِمٞمخ:

ه؟ وإٓ إيمٛمؾ هذا ًمٙمـ صحٞمح٦م، ه وإٓ إومْمؾ هذا ؾمقا  .ؾمقا

 .ؿمؽ ذم ُم٤م ُمداظمٚم٦م:

 ..ٟمٌح٨م أن ٟمحـ ٓ، هق، هذا اًمِمٞمخ:

 احلٙمؿ؟ هبذا ضم٤مؤوا أجـ ومٛمـ اًمّمالة، ُيٌْٓمِؾ هذا أن إطمٜم٤مف قمٜمد يم٠منف ُمداظمٚم٦م:
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 ...اًمّمالة شمٌٓمؾ.. طمريم٤مت اًمثالث أن طمريم٤مت،» ُمـ طمٙمٛمف ي٠ميت هذا اًمِمٞمخ:

دون أهنؿ قمٜمٝمؿ اعمٕمروف ًمٙمـ قمٜمٝمؿ، أقمرومف ُم٤م هذا  ذم احلريم٤مت ذم ضمداً  ُُمَتَِمدِّ

ٌْٓمِؾ ُمتت٤مسمٕم٦م طمريم٤مت صمالث ومٞم٘مقًمقن اًمّمالة،  .اًمّمالة شُم

 طم٤مومٔم٦م، قمٜمدك اؾمتٕمداد، قمٜمدك يم٤من إن: ًمف ي٘م٤مل قمٜمف، ؾم٠مخ٧م اًمذي وم٤معمٜمٗمرد 

 وم٤مومٕمؾ اؾمتٕمداد، قمٜمدك يٙمـ مل وإذا ُمٜمؽ، يتٗمٚم٧م ٓ طمتك وشمٕم٤مهده، اًم٘مرآن وم٤مطمٗمظ

 ي١مم إنّم٤مر ُمـ رضمؾ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمٜم٤مس ي١مم يم٤من اًمذي يمذاك

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿: ريمٕم٦م يمؾ ذم ي٘مرأ  ومٙم٤من رُمْم٤من، ذم ًمٞمس اخلٛمس اًمّمٚمقات ذم اًمٜم٤مس  اّللَّ

 اًمّمالة سمٕمد ىمّمتف، هٙمذا... إُم٤مم هذا أن ط اًمرؾمقل إمم ؿمٙمقه ،[1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ 

 همػمي، قمـ اسمحثقا  وإٓ أؤُمٙمؿ ومًقف هذا، أقمجٌٙمؿ إن! مج٤مقم٦م ي٤م: هلؿ ي٘مقل يم٤من

. ُأطمٌٝم٤م إين اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مل ًمف، ىم٤مًمقا  ُم٤م ًمف ذيمر اًمّمالة، سمٕمد ًمٚمرؾمقل وَمَِمَٙمْقه

ٌ ؽ: »ىم٤مل  ش.اجلٜم٦م أدظمٚمؽ إي٤مه٤م طُم

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ ُيٗمظ ٓ أنف يتّمقر ٓ قم٤مُمل وم٠مي   ره٤م، ،[1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ  اّللَّ  ومُٞمَٙمرِّ

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ  ﴿: » اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وىمد  ش. اًم٘مرآن صمٚم٨م شمٕمدل ﴾َأطَمدٌ  اّللَّ

 ي٘مرأ  أن يٕمجز أجٙمؿ: »هلؿ ىم٤مل اًمّمح٤مسم٦م، قمغم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ظمرج وُمرةً 

ُ  ُهقَ  ىُمْؾ ﴿ ىمرأ  ُمـ: ىم٤مل. يمٚمٜم٤م: ىم٤مًمقا  ًمٞمٚم٦م؟ يمؾ ذم اًم٘مرآن  صمالث [1:اإلظمالص﴾ ]َأطَمدٌ  اّللَّ

 ش. يمٚمف اًم٘مرآن ىمرأ  ومٙم٠منم ُمرات

، إُمر: وم٢مًذا  همٗمٚمتٝمؿ سم٥ًٌم اعمًٚمٛملم: ُمـ يمثػم قمٜمف وؾ اًمتٞمًػم هذا ًمٙمـ ُُمَٞمنَّ

. أظمرى ضمٝم٦مٍ  ُمـ أهقاءهؿ واشّم٤ٌمقمٝمؿ رؤوؾمٝمؿ ريمقهبؿ وسم٥ًٌم ضمٝم٦م، ُمـ ديٜمٝمؿ قمـ

 .اعمًتٕم٤من واهلل

 /..:..:..(  90/   واًمٜمقر اهلدى) 
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 الصالة دم ادصحػ مـ الؼراءة

ً؟ ي٘مرأ  أم اعمٙمتقسم٦م اًمّمالة ذم اًمٙمريؿ اًم٘مرآن[ محؾ] جيقز هؾ ُمداظمٚم٦م:  طم٤مضا

 .سمنمقمٞمتف ي٘مقل أطمداً  أن أفمـ ُم٤م وم٠مُمر اعمٙمتقسم٦م، ذم أُم٤م اًمِمٞمخ:

 ىمٞم٤مم ذم وإٟمم ٟم٤مومٚم٦م، يمؾ ذم وًمٞمس سمؾ اًمٜم٤مومٚم٦م، ذم هق إٟمم اعمٕمروف اخلالف وإٟمم 

 رُمْم٤من، ذم ظم٤مص٦م اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم ذم هق وإٟمم اًمٚمٞمؾ، ُمـ ىمٞم٤مم يمؾ ذم وًمٞمس سمؾ اًمٚمٞمؾ،

 ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م وجيٞمزه ذًمؽ يرى ُمـ ومٛمٜمٝمؿ وم٘مط، اعمقـمـ هذا ذم اخلالف

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم ه١مٓء ُمع وأن٤م ذًمؽ، ذقمٞم٦م يرى ٓ ُمـ وُمٜمٝمؿ اًم٘مرآن، ُمـ يمثػماً  ُيٗمظ

 طمٞمٜمم أىمقل ُم٤م أقمٜمل وأن٤م اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أنف: إول اًم٥ًٌم

 أطمد يٕمؽموـ ومال اضمتمقمٞم٦م، ديٜمٞم٦م يمٔم٤مهرة: أي اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أىمقل

ٝم٤م يم٤من قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض ًمٕم٤مئِم٦م قمٌداً  أن رواي٦م هٜم٤مك سم٠من سم٘مقًمف  اعمّمحػ، ُمـ َي١ُمُم 

 ذم ي٘مع اًمٌمء يمقن ٕن آٟمٗم٤ًم: ًمٙمؿ ىمٚمتف ُم٤م خت٤مًمػ ٓ صحتٝم٤م ُمع اًمرواي٦م هذه وم٢من

 يٜمٙمر أطمد ٓ صمؿ مجٞمٕم٤ًم، اعمأل قمغم ُيْٕمَٚمـ رء وسملم أرسمع، ضمدران سملم حمّمقر ُمٙم٤من

 ش.ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ: »آٟمٗم٤مً  ىمقًمٜم٤م قمٛمقم ذم وٟمدظمٚمف ٟم٘مقًمف اًمذي ومٝمذا ذًمؽ،

 أي سمٞمٜمٝمؿ يٙمقن أن دون اًمًٚمػ، سملم ومٕمٚمف اؿمتٝمر قمٛمؾ هٜم٤مك يم٤من إذا: أي

ٚمِّؿ ٟمتٌٕمف ٟمحـ ومٝمذا ظمالف، ًَ  .ًمف وٟم

 ُمـ قمٌده٤م ي١مُمٝم٤م يم٤من قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة أن أن، صدده ذم ٟمحـ ُم٤م ُمثؾ ذم أُم٤م 

 .وُمالسم٤ًمَت٤م أؾم٤ٌمهب٤م هل٤م شمٙمقن ىمد ظم٤مص٦م ىمْمٞم٦م ومٝمذه يديف، سملم اعمٗمتقح اعمّمحػ

 هق يمم اًمًٚمػ، قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً  يٙمـ مل أنف: وظمالصتف إول، اًم٥ًٌم هق هذا

 دمدون اًمٌالد ُمـ يمثػم ذم اعم٤ًمضمد ُمـ يمثػم ومٗمل اخلٚمػ، قمٝمد ذم اًمٞمقم اعمٕمروف

 ومٞمٛمـ إـمالىم٤مً  شمٙمـ مل فم٤مهرة هذه ُمٜمف، ي٘مرأ  وهق اًمٓم٤موًم٦م هذه ُمثؾ ذم ووع ىمد اإلُم٤مم

 :ٟم٘مقل ٟمحـ هٜم٤م وًمذًمؽ اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ ُمـ ُم٣م

 .ؾمٚمػ ُمـ اشم٤ٌمع ذم ظمػم ويمؾ
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 .إول إُمر هق هذا

 ُمٜمف يٚمزم سمنمقمٞمتف اًم٘مقل قمـ ومْمالً  اًمٕمٛمؾ هذا سمجقاز اًم٘مقل أن: أظمر إُمر

٦م ًَ  احلض طمقل يمٚمٝم٤م شمدور وهل يمريٛم٦م، ٟمٌقي٦م شمقضمٞمٝم٤مت خم٤مًمٗم٦م إىمؾ قمغم أو ُمٕم٤ميَم

 .اًمٜم٤مس سم٢مُم٤مُم٦م يٕمتٜمل اًمذي ًمٚمٛمًٚمؿ

 إول اًم٥ًٌم هق ذًمؽ ٕن ًمٚم٘مرآن: طمٗمٔمف ذم ُمتٛمٞمزاً  يٙمقن أن شمًتٚمزم واإلُم٤مُم٦م 

 ي١مم: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء يمم اًمٜم٤مس إُم٤مُم٦م ذم إوًمقي٦م طمؼ ًمٚمح٤مومظ جيٕمؾ اًمذي

 ذم يم٤مٟمقا  وم٢من سم٤مًمًٜم٦م، وم٠مقمٚمٛمٝمؿ ؾمقاء، اًم٘مراءة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من اهلل، ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم

 ش.ؾمٜم٤مً  وم٠ميمؼمهؿ ؾمقاء، اهلجرة ذم يم٤مٟمقا  وم٢من هجرة، وم٠مىمَدُُمٝمؿ ؾمقاء، اًمًٜم٦م

 .اًم٘مرآن طمٗمظ هق اإلُم٤مُمٞم٦م هب٤م اعمتّمػ يًتحؼ هب٤م اًمتل إومم اعمرشم٦ٌم: إذاً 

 ُمـ سمره٦م طمٗمٔمف قمغم شمٕم٥م ُم٤م احل٤مومظ ُمـ يذه٥م وٓ يٗمٚم٧م ٓ ًمٙمل احلٗمظ ومٝمذا 

 ٟمٗمس ومقاًمذي سمف، وشَمَٖمٜمَّقا  اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل اًمزُم٤من،

 ش.قم٘مٚمٝم٤م ُمـ اإلسمؾ ُمـ اًمرضم٤مل صدور ُمـ شمٗمٚمت٤مً  أؿمد إٟمف سمٞمده، حمٛمد

 أوشمقُم٤مشمٞمٙمٞم٤مً  اًمٞمقم ي٘م٤مل يمم يٍمومف اعمّمحػ ُمـ اإلُم٤مم ُمـ اًم٘مراءة دمقيز سم٤مب ومٗمتح

ُمر شمٜمٗمٞمذ قمـ  ُمـ ي٘مرأ  أن ًمف جيٞمزون اًمٕمٚممء وه٤مهؿ اًم٘مرآن، يتٕم٤مهد ح٤مذا شمٕم٤مهدوا، اًمٜمٌقي ٕا

 ُمـ اًم٘مراءة سمجقاز اًم٘مقل سم٤مب أتك: أي ُمٜمف، سمد ٓ أُمر هذا يديف، سملم اعمٗمتقح اًم٘مرآن

هتمم قمدم اًمًٞمئ٦م آصم٤مره ُمـ اإلُم٤مم، ُمـ اعمّمحػ  أو آصم٤مر ًمف يٙمقن ىمد ًمٙمـ اًم٘مرآن، سمحٗمظ ٓا

 .آظمر إمم إُم٤مم ُمـ خيتٚمػ وذًمؽ ؾمٞمئ٦م، أظمرى خمٚمٗم٤مت

 وراء أصكم أن زم يُمت٥ِم طمٞمٜمم اعم٤ًمضمد سمٕمض ذم ه٤مشملم سمٕمٞمٜمل رأجتف ُم٤م أذيمر وأن٤م 

 اًمؽماويح صالة ذم ي٘مرأ  يم٤من اًمٗم٘مٝم٤مء، اًمٕمٚممء اعمًٚمٛملم أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم وسمحية إُم٤مم

 وأفمٜمٙمؿ رأجتف أن٤م وم٤مٔن إسمٓمف، حت٧م اعمّمحػ ووع ريمع وم٢مذا اعمّمحػ، ُمـ

 ٕن هٙمذا: يديف يرومع أن يًتٓمٞمع ٓ ٕنف ذًمؽ ُُمَٖمٚمَّؾ، ؿمٌف أنف ُمٕمل شمتّمقرون

 يمم يده يرومع ومال اعمّمحػ ُمـ شم٠مبٓمف ُم٤م ؾَمُٞمَداري هق: وم٢مذاً  ُمٜمف، ؾمٞم٘مع اعمّمحػ

 وم٘مط؟ اًمقوع هذا إمم اعمحٔمقر وإثر اعمحٔمقر ي٘مػ وهؾ يٜمٌٖمل،
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 قمـ قمْمديف جي٤مذم أن ويًتٓمٞمع إُم٤مم، وهق يًجد طمٞمٜمم أؿمٙمؾ، اًمقوع ٓ 

 سم٤مٕظمرى: جي٤مذم وٓ يديف سم٢مطمدى جي٤مذم يم٤معمريض إٓ جي٤مذم، أن يًتٓمٞمع ٓ إسمٓمٞمف،

 .ُمٜمف ي٘مرأ  يم٤من اًمذي اعمّمحػ شم٠مبط ٕنف

 ضم٤مئز؟ أُمر هذا سم٠من ي٘مقل ُمـ

 ومٞمْمٕمقن ىم٤مقمدة، ُٟمُّم٤ٌمً  َأُم٤مُمٝمؿ ٟمّمٌقا  اًمٌدقم٦م، هذه سمٕمْمٝمؿ اسمتدع ًمذًمؽ

 .ُمْم٤مي٘م٤مت وٓ طمريم٤مت هٜم٤مك يٙمقن وٓ اعمّمحػ

 إئٛم٦م ٟم٠مُمر أن قمٚمٞمٜم٤م يٜمٌٖمل إصؾ ذم ٟمحـ وًمذًمؽ اًمديـ، ذم شمٙمٚمػ هذا يمؾ

 ًمٙمت٤مب أىمرؤهؿ اًم٘مقم ي١مم: »ومٜم٘مقل يتٞمن مل إذا صمؿش اًم٘مرآن هذا شمٕم٤مهدوا: »ٟمٌٞمٜم٤م سم٠مُمر

 سملم أطمد يت٘مدم أن يٜمٌٖمل ومال ُم١ًمول، ُمقفمػ أي راشم٥م، إُم٤مم هٜم٤مك يم٤من إن صمؿش اهلل

 إطمؼ سم٤مب ُمـ وإٟمم واًمًٛمٕم٦م، اًمري٤مء سم٤مب ُمـ ُم١ماصمرة وًمٞمس آصمره، هق إذا إٓ يديف

ُمف، ُمٜمف أطمٗمظ أنف يٕمٚمؿ يم٤من إذا سم٤مإلُم٤مُم٦م  شمٕمٚمٛمقن يممش ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم اًمرضمؾ ُي١َمم ٓ» ومٞم٘مدِّ

 ًمٙمـ ي١مم، أن ًممظمر ضم٤مز هق أذن وم٢مذاش سم٢مذٟمف إٓ» اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم

َتح٥م ًْ  رضمالً  هٜم٤مك وضمد وم٢مذا اًمٜم٤مس، ُمٜم٤مزل ُيراقمل أن ؾمٚمٓم٤مٟمف ذم ي١مم اًمذي هذا ذم ُي

ُمف، أن ومٕمٚمٞمف ُمٜمف، وأقمٚمؿ ُمٜمف أىمرأ  ت وم٢من ُي٘مدِّ  اإلُم٤مم هلذا ىمٚمٜم٤م طمٞمٜمئذ يمٚمٝم٤م إبقاب ؾُمدَّ

َ  َما َفاْقَرُءوا﴿: اًم٘مرآن ُمـ ىمٚمٞمالً  ؿمٞمئ٤مً  إٓ ُيٗمظ ٓ اًمذي  ،[02:اعمزُمؾ﴾ ]اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َتوَّسَّ

 .إُمر واٟمتٝمك

 .اًمتّمٜمع وهذا اًمتٙمٚمػ هذا عمثؾ داع هٜم٤مك ًمٞمس

 وسمّمقرة اًمٚمٞمؾ، ىمٞم٤مم ذم اخل٤مص٦م واًمٜم٤مومٚم٦م اًمٜم٤مومٚم٦م، طمقل يدٟمدن يمٚمف هذا يمالُمل

 .اهلل ؿم٤مء إن سمذًمؽ ي٘مقل أطمد ومال اًمٗمريْم٦م ذم أُم٤م رُمْم٤من، ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم أظمص

 (22: 16: 37/ 618/ واًمٜمقر اهلدى)
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 7 -------------------------------------------- يمت٤مب صالة اجلمقم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م

 7 ------------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة وضمقب

 9 ------------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة وضمقب

 9 -------------------------- يمذًمؽ؟ اجلمقم٦م قمٚمٞمف دم٥م هؾ ح٤مٟمع يًٛمع مل إذا اعمًجد أذان

 9 ------------------------------------------- اجلمقم٦م صالة وضمقب أدًم٦م ُمـ

 12 ------------------------------------------ اجلمقم٦م صالة طمْمقر وضمقب

 10 -------------------------------- سمًٜمٞمتٝم٤م ىم٤مل ُمـ قمغم واًمرد اجلمقم٦م صالة وضمقب

 13 ------------------------------------- اًميير قمغم طمتك اجلمقم٦م صالة وضمقب

 17 --------------- اًمٜمداء ًمتٚمٌٞم٦م ُمقضم٤ٌم اًمٌٕمٞمد اعمًجد ُمـ اًمّمقشمٞم٦م سم٤معمٙمؼمات إذان ؾممع يٕمتؼم هؾ

 17 --------------------------------------- اجلمقم٦م قمـ ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م إقمذار

 16 ----------------------------------- آٟمِمٖم٤مل؟ طم٤مل اجلمقم٦م شمرك ذم يرظمص هؾ

 16 ----------------------------- قمٜمٝم٤م ًمٚمتخٚمػ اعمٌٞمح٦م وإقمذار اجلمقم٦م صالة وضمقب

 17 ------------------------------------------ مج٤مقم٦م ذم اًمّمالة أداء قمغم احل٨م

 01 ---------------------------------------------- ًمٚمٛم٤ًمومر اجلمقم٦م صالة

 00 --------------------------- ح٤مٟمع اًمٜمداء يًٛمع ٓ ًمٙمٜمف ًمٚمٛمًجد ضم٤مًرا اإلٟم٤ًمن يم٤من إذا

 07 -------------------------- اعمًجد مج٤مقم٦م ؿمٝمقد شمقضم٥م اًمتل اعم٤ًموم٦م حتديد ٟمًتٓمٞمع هؾ

 06 --------- اًمّمالة أوىم٤مت ُمع يتٜم٤مؾم٥م سمم  اعمح٤مضات ضمداول حتدد أن واعمدارس اجل٤مُمٕم٤مت قمغم جي٥م

 07 ----------------------------------------- اعمًجد ذم ًمٚمّمالة إـمٗم٤مل أظمذ

 09 ُمٚمًٝمؿ ذم مج٤مقم٦م ومٞمّمٚمقن اًمٕمٚمؿ عمج٤مًمس احل٤مضيـ وًمٚمٛم٘مٞمٛملم  ًمٚمٛم٤ًمومر اعمًجد مج٤مقم٦م طمْمقر ذم اًمؽمظمص

 41 ---------------- اعمًجد؟ ذم إٓ اعمًجد جل٤مر صالة ٓ ىم٤مل: أنف قمٜمف اهلل ريض قمكم قمـ صح هؾ

 40 ------------------------------------ آُمتح٤من سمٕمذر اجلمقم٦م صالة طمْمقر قمدم
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ىم٦ٌم سمرج ذم يٕمٛمؾ رضمؾ  44 ------------------------- اًمٕمٛمؾ ًمٔمروف اجلمقم٦م ُمع يّمكم وٓ ُمرا

 44 ------------------------------------------------- اًمٌٞم٧م جلمقم٦م إذان

ص ومٝمؾ قمٚمؿ ُمٚمس ذم اًمٜم٤مس سمٕمض يم٤من إذا  47 ---- ُمٙم٤مهنؿ؟ ذم مج٤مقم٦م ومٞمّمٚمقا  اعمًجد مج٤مقم٦م شمرك ذم هلؿ يرظمَّ

 49 -------------------------------- ُمقدع صالة صٚمقا  اًمّمالة: قمٜمد إئٛم٦م سمٕمض ىمقل
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 31 --------------------- اعمالئٙم٦م شم١مذي ُمالسمًف رائح٦م ٕن اجلمقم٦م طمْمقر قمـ اًمزسم٤مل ُيٕمٗمك هؾ

 30 --------------------- اًمٕمٛمؾ ُمـ ومّمٚمف ُمـ اخلقف سمحج٦م اجلمقم٦م شمرك ذم ًمٚمٕم٤مُمؾ يرظمص هؾ

 33 --------------------------------------- اجلمقم٦م؟ قمـ اًمت٠مظمر ًمٚمّم٤مئؿ جيقز هؾ

 37 -------------------------- آُمتح٤من وىم٧م ُمع اجلمقم٦م صالة وىم٧م شمٕم٤مرض إذا ؿاحلٙم ُم٤م

 36 ----------------------- اًمٕمٍم أو اًمّمٌح سمٕمد وًمق اًمٜم٤مومٚم٦م سمٜمٞم٦م اجلمقم٦م ُمع اإلقم٤مدة ُمنموقمٞم٦م

 37 ---------------------------------------- سمدقم٦م مج٤مقم٦م ذم اًمٜمقاومؾ صالة اقمتٞم٤مد

 37 ---------------------------------------------- ًمٚمٛمتٜمٗمٚملم اجلمقم٦م صالة

 38 -------------------------------------------- مج٤مقم٦م ذم اًمٜم٤مومٚم٦م صالة طمٙمؿ
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 76 ------------------------------------------------- اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م طمٙمؿ

 79 --------------------------- إومم اجلمقم٦م أدرك ممـ إُم٤مُمٝم٤م يم٤من إذا اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م طمٙمؿ

 60 ------ اًمث٤مٟمٞم٦م؟ اجلمقم٦م يٜمتٔمر أم اًمّمالة ذم ُمٕمف يدظمؾ ومٝمؾ ظمػمإ اًمتِمٝمد ذم واإلُم٤مم اعمًجد دظمؾ رضمؾ
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 66 ------------------------------------------- مج٤مقم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م شمٕمتؼم هؾ
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 73 ------------------------------------------ صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م ذم سم٤معمًٌقق آئتمم
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 92 ------------------------------------------------ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م طمٙمؿ

 91 ----------------------------------------- صم٤مٟمٞم٦م مج٤مقم٦م إىم٤مُم٦م اإلُم٤مم اؾمتئذان

 91 ------------------------------------------ اعمًجد ذم اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م صالة
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 141 ------------------------------------ سمف ئتممآ مت٤مم ُمـ اإلُم٤مم ًم٘مراءة اإلٟمّم٤مت

ءةِ  ُوضُمقُب  ٦مِ  ذم اًمٗم٤محت٦م ىمرا يَّ ِّ  147 --------------------------- اإلُم٤مم قمغم شمِمقيش سمدون اًمنِّ

 149 -------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة طمٙمؿ

 132 ---------------------------- ظمداج( ومّمالشمف اإلُم٤مم ظمٚمػ ي٘مرأ  مل )ُمـ طمدي٨م وٕمػ

 131 ----------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 130 ----------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 130 ---------------- ضمٝمر إذا ويٜمّم٧م أه إذا ي٘مرأ  أن اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة ُم٠ًمخ٦م ذم إىمقال أقمدل

 133 ---------------------- اًمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ي٘مرأ  ُم٤م سم٘مدر ًمإلُم٤مم اًمًٙمقت اؾمتح٥م عمـ طمج٦م ٓ

 137 -------------------------------- ٟم٤مًرا ومقه ُُمٚمئ اإلُم٤مم ظمٚمػ ىمرأ  ُمـ طمدي٨م: طم٤مل

 137 --------------------------------- اجلٝمري٦م؟ اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمٗم٤محت٦م، شُم٘مرأ  هؾ

 137 --------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 171 -------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 179 -------------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 167 ------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم ًمٚمٛم٠مُمقم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 172 ----------------------------------------- إُم٤مُمف وراء ًمٚمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ىمراءة

 174 ------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 182 -------------------------------------- اجلٝمري٦م اًمّمالة ذم اح٠مُمقم ىمراءة طمٙمؿ

 181 ----------------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مراءة

 186 ----------------------------------------------- ًمٚمٗم٤محت٦م اح٠مُمقم ىمراءة

 189 --------------------------------------------- اإلُم٤مم وراء اح٠مُمقم ىمراءة

 192 ----------------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 191 -------------------------------- قمٚمٞمٝم٤م يؽمشم٥م وُم٤م اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اًمًٙمتف طمٙمؿ
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 190 ------------------------------------ اًمًٙمت٦م وىم٧م اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 194 -------------------------------------- اًمٗم٤محت٦م ُمـ آٟمتٝم٤مء سمٕمد اًمًٙمت٦م طمٙمؿ

 198 ------------------------------- اجلٝمري٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة سمٕمد اإلُم٤مم ؾمٙمقت طمٙمؿ

 022 ------------------------------ ريمـ أم واضم٥م اًمني٦م ذم اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة

 022 ------------------ ًمٚمريمقع اإلُم٤مم هقى وىمد اًمني٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ُمـ اٟمتٝمك ىمد اح٠مُمقم يٙمـ مل إذا

 020 -------------------------------------- ىمراءة ًمف إلُم٤مما وم٘مراءة إُم٤مم ًمف يم٤من ُمـ

 023 ------------------------- إدًم٦م؟ سملم مجٕم٤مً  اًمٗم٤محت٦م إٓ اإلُم٤مم ظمٚمػ ُي٘مرأ  ٓ أنف ي٘م٤مل هؾ

 027 ---- اجل٤مًمس اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة ُم٠ًمخ٦م قمغم واًمٙمالم اًمريمقع، ىمٌٞمؾ اإلُم٤مم أدرك عمـ اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 011 ---------------------------------------- ريمع طمتك اًمٗم٤محت٦م اإلُم٤مم ٟمز إذا

 014-------------------------------------------- يمت٤مب آصٓمٗم٤مف وأطمٙم٤مُمف

 017 -------------------------------------- اجلمقم٦م ذم اًمّمٗمقف اشمّم٤مل وضمقب

 017 ------------------------------------------ ُمؽمويم٦م ؾمٜم٦م اًمّمٗمقف شمًقي٦م

 018 ---------------------------------- وإصالطمٝم٤م اًمّمٗمقف إىم٤مُم٦م قمغم اإلُم٤مم طم٨م

 002 -------------------------------------------- اًمّمٗمقف ومرج ؾمد ومْمؾ

 002 ------------------------------------ ومٞمف ومرضم٦م ًمًد إُم٤مُمل ًمٚمّمػ آٟمت٘م٤مل

 001 ---------------------------------- اًمُٗمرج ؾمد سم٘مّمد سمجقاره عمـ اعمّمكم شم٘مري٥م

 001 ---------------------------- اًمتٙمٌػم ىمٌؾ اًمّمٗمقف سمتًقي٦م ط اًمٜمٌل أُمر اؾمتٗم٤مو٦م

 001 ---------------------------- إقمقج(؟ اًمّمػ إمم يٜمٔمر ٓ اهلل )إن طمدي٨م: طم٤مل ُم٤م

 000 -------------------------------------------- اًمّمػ؟! ـمقل يٙمقن يمؿ

 004 ------------ اًمّمٗمقف سملم اًمدظمقل يريد ُمـ قمغم يٛمتٜمع ومال اًمّمػ ذم ًمٞمٜم٤ًم اعمّمكم يمقن اؾمتح٤ٌمب

 003 -------------------- ُمٕمؽ ًمٞمّمػ اعمت٘مدم اًمّمػ ُمـ اعمّمٚملم أطمد ضمذب ُمنموقمٞم٦م قمدم

 007 --------------------------- اجلمقم٦م صالة ذم واًمّمٌٞم٤من واًمٖمٚممن اًمٜم٤ًمء صػ ُمقوع
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 006 ----------------------------------- اخلٚمػ ذم اًمٖمٚممن صػ طمدي٨م صمٌقت قمدم

 007 --------------------------------------------- اًمّمػ ذم اًمّمٌٞم٤من شم٠مظمػم

 040 ---------------------------- اًمّمالة ذم اًمرضم٤مل صٗمقف ُمع اًمّمٌٞم٤من اصٓمٗم٤مف طمٙمؿ

 047 ----------------------------- ومرًدا يّمكم أم ُمٕمٝمؿ يّمكم هؾ اًمث٤مٟمٞم٦م اجلمقم٦م أدرك ُمـ

 047 -------------------- اًمث٤مين؟ أم إول أومم: صػ وأي اًمّمالة، ذم اًمّمٌل يّمػ ؾمـ أي ذم

 047 --------------------- صالشمف؟ شمٗمًد هؾ اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م ومقىمٗم٧م اًمّمالة ذم اعمرأة شمٕمدت إذا

 049 ----------------------------------- ومْمٞمٚم٦م؟ هل٤م اًمّمٗمقف ُمٞم٤مُمـ ذم اًمّمالة هؾ

 032 ---------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ آصٓمٗم٤مف ويمٞمٗمٞم٦م زائدة ومْمٞمٚم٦م اًمّمٗمقف عمٞمٛمٜم٦م هؾ

 030 ---------------------------- اًمٙمٕم٥م؟ أم إىمدام سمرؤؤس شمٙمقن هؾ اًمّمٗمقف شمًقي٦م

 030 -------------------- اًمًٜم٦م ُمـ ًمٞمس اًمّمػ ذم وإىمدام اعمٜم٤ميم٥م شمالصؼ أن ىم٤مل ُمـ ىمقل رد

ئٞم٦مقمِمق سمّمقرة اإلُم٤مم ظمٚمػ آصٓمٗم٤مف طمٙمؿ  033 -------------------------------- ا

 037 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 037 ---------------------------------- اإلُم٤مم ظمٚمػ آصمٜملم اح٠مُمقَُملم وىمقف اًمًٜم٦م

 036 ------------------------------- ظمٚمٗمف واح٠مُمقُملم اإلُم٤مم يٛملم قمـ اًمقاطمد اح٠مُمقم

 037 --------------------------------- ًمف حم٤مذًي٤م يٛمٞمٜمف قمـ وىمػ سمرضمؾ ائتؿ إذا اًمرضمؾ

 038 --------------------------- يٛمٞمٜمف قمـ طمذاءه وىمػ وطمدهؿ إُم٤مُمف ُمع اًمرضمؾ صغم إذا

 039 ---------------------- قمٚمٞمف ُمت٘مدم همػم ئفسمحذا يٛمٞمٜمف قمـ اإلُم٤مم ُمع اعمّمكم ي٘متدي أن اًمًٜم٦م

 072 ----------------------------- سمحذائف؟! شم٘مػ هؾ اإلُم٤مم ُمع وطمده٤م اعمرأة صٚم٧م إذا

 071 ----------------------------- شم٠مظمر أو شم٘مدم دون اإلُم٤مم سمحذاء ي٘مػ اًمقاطمد اح٠مُمقم

 071 ----------------------------------------- اإلُم٤مم شمقؾمٞمط قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م

 070 ----------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ

 074 ---------------------- وريمع واطمدة شمٙمٌػمة اعمًٌقق ومٙمؼم رايمع واإلُم٤مم اعمًٌقق دظمؾ إذا

 074 ----------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ
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 079 ---------------------------------- اًمّمػ؟ ي٘مٓمع هؾ اًمّمػ ذم صٌٞم٤من وضمقد

 062 ---------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمالة

 061 ------------------------------------------- اًمًقاري سملم اًمّمػ طمٙمؿ

 060 --------- ذًمؽ؟ ذم ماإلؾمال ؿمٞمخ ومتقى هل وُم٤م ٓ؟ أم ٟمت٤مسمٕمف ومٝمؾ ؾم٤مهٞم٤مً  اخل٤مُم٦ًم إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 063 -------------------------------- ًميورة إٓ اًمًقاري سملم اًمّمػ شمرك وضمقب

 067 ------------------------------ اًمّمػ ىمٓمع ذم اًم٤ًمري٦م طمٙمؿ طمٙمٛمف اًمٓمقيؾ اعمٜمؼم

 067 ---------------------------------------- اإلُم٤مم قمغم اح٠مُمقُملم شم٘مدم طمٙمؿ

 066 ------- اجل٤مُمع ظم٤مرج ًمٚمّمالة اعمّمٚمقن واوٓمر اجل٤مُمع اُمتأل إذا اإلُم٤مم قمغم شم٘مدم ُمـ صالة شمّمح هؾ

 اًمريمٕم٦م ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ُمـ اإلُم٤مم اٟمتٝمك طمتك ؾم٤مضمًدا ومٌ٘مل اًمًجقد ُمـ ىمٞم٤مُمف قمٜمد اإلُم٤مم ٙمٌػمشم يًٛمع مل رضمؾ

 067 ------------------------------------------------------- اًمت٤مًمٞم٦م

 068 -------------------------------- اعمزدطمؿ اًمّمػ ذم اًمًجقد ذم اًمٕمْمديـ ُم٤موم٤مة

 068 ---------------------- تقركاعم سمج٤مٟم٥م ُمـ ي١مذي اجلمقم٦م ذم اًمّمػ داظمؾ اًمتقرك يم٤من إذا

 069 -------------------------- وإقم٘م٤مب اعمٜم٤ميم٥م ُمالص٘م٦م يِمٛمؾ اًمّمٗمقف سمرص إُمر

 072 ------------- اخلٚمػ وٞمٕمف اًمذي اًمًٚمػ هدي ُمـ يم٤من اًمّمٗمقف ذم واًمريم٥م اعمٜم٤ميم٥م ُمالص٘م٦م

 071-------------------------------------- يمت٤مب طمٙمؿ صالة اعمٜمٗمرد ظمٚمػ اًمّمػ

 074 ------------------------------- ومرضم٦م جيد مل إذا اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة صح٦م

 074 ---------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 077 ---------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 076 ---------------------------- اًمّمػ ذم ُم٤مل وضمقد ُمع اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرداً  اًمّمالة

 076 ------------------------------------------- اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اعمًٌقق ُمٌم

 079 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 080 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة
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 084 ------------------------------------------- اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة

 087 ---------------------------- وطمده؟ يّمػ ومٝمؾ اًمّمػ ذم ومرضم٦م جيد مل ُمًٌقق رضمؾ

 087 ------------------------ اًمّمػ؟ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة ذم يدظمؾ هؾ اًمّمػ دون اًمريمقع

 091 ------------------------------- اًمّمػ دون اًمريمقع وضمقاز سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م إدراك

 093 ------------------ شمٕمد وٓ طمرًص٤م اهلل زادك :ط ىمقًمف وُمٕمٜمك ًمٚمّمػ اًمدظمقل ىمٌؾ اًمريمقع

 097 -- اًمّمػ ظمٚمػ ُمٜمٗمرًدا اًمّمالة قمـ اًمٜمٝمل وطمدي٨م اًمّمػ ىمٌؾ اًمتٙمٌػم ذم سمٙمرة أيب طمدي٨م سملم شمٕم٤مرض ٓ

 097 ------------------------------------------------- ٤مسمٕم٦م اإلُم٤مميمت٤مب ُمت

 099 ----------------------------------- ُم٤ًمسم٘متف قمـ واًمٜمٝمل اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م وضمقب

 099 ----------------------------------- ُمٕملم ُمذه٥م قمغم يّمكم اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 412 ------------------------------- ًمٚمًٜم٦م اعمخ٤مًمػ اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًم٘مقل قمغم إيرادات

 417 -------------------------------------اًمّمالة ذم ًمٚمحٜمٗمٞم٦م اًمِم٤مومٕمل ُمت٤مسمٕم٦م ىمّم٦م

 417 ---------------------------------- اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب اًمِمٞمخ ىمقل قمغم إيراد

 419 --------------------------------------------- سمف ًمٞم١مشمؿ ٤مماإلُم ضمٕمؾ إٟمم

 404 --------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم سم٤مإلُم٤مم اح٠مُمقم ي٘متدي هؾ

 407 ------------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم اشم٤ٌمع طمٙمؿ

شمح٤مٍر.. رأس رأؾمف اهلل جيٕمؾ أن اإلُم٤مم، ىمٌؾ ؾمجقدٍ  أو ريمقعٍ  ُمـ رأؾمف رومع إذا أطمديمؿ خيِمك أُم٤م» طمدي٨م: ُمٕمٜمك

 ----------------------------------------------------------- 407 

 406 ---------------------------- ُمٜمًقخ؟ اًمّمالة ذم ضمٚمقؾمف ذم اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م إُمر هؾ

 441 ------------- ومٞمتٌٕمقٟمف ؾم٤مضمداً  إرض قمغم ضمٌٝمتف اإلُم٤مم يْمع أن إمم ىمٞم٤مًُم٤م اح٠مُمقُملم سم٘م٤مء وضمقب

٤م سم٤مًمٜم٤مس ط اًمٜمٌل صالة حلدي٨م اجل٤مًمس اإلُم٤مم ظمٚمػ اح٠مُمقُملم ضمٚمقس طمٙمؿ ٟمًخ هؾ ًً  ُمقشمف ُمرض ذم ضم٤مًم

 441 ----------------------------------------------------- ىمٞم٤مم وهؿ

 440 -------------------------------- ًمالؾمؽماطم٦م؟ ضمٚمقؾمف قمدم ذم سم٤مإلُم٤مم ي٘متدى هؾ

 444 ------------------------------------- آؾمؽماطم٦م؟ ضمٚم٦ًم قمغم اإلُم٤مم يت٤مسمع هؾ
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 447 --------------------------- ًمالؾمؽماطم٦م جيٚمس ومل يديف أؾمدل إذا اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 447 ----------------------------- ىم٤مقمداً  غمص إذا اإلُم٤مم ُمع اًم٘مٕمقد ويمٞمٗمٞم٦م اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 448 ------------------------------------ اخل٤مُم٦ًم اًمريمٕم٦م إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 432 ------------------------------------- يتٜمٌف مل ُٟمٌف وح٤م ًمٚمخ٤مُم٦ًم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 432 -------------------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم اإلُم٤مم ىم٤مم إذا

 430 ---------------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم ىمٞم٤مُمف ذم اإلُم٤مم ت٤مسمٕم٦مُم

 437 ----------------------------------------------- سم٤معم٘مٞمؿ اعم٤ًمومر ائتمم

 436 ------------------------------- ىمٜمقشمف ذم اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م طمٙمؿ

 436 ----------------------------------- اًمتًٚمٞمؿ ذم اإلُم٤مم عمت٤مسمٕم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمّمٗم٦م

 472 -------------------------------------- اح٠مُمقم ًمريمقع اإلُم٤مم ريمقع ُم٤ًمواة

 471 -------------- ذًمؽ يٓمٌؼ ٓ ٟمٗمًف هق سم٠منف اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م سمقضمقب اًمِمٞمخ ىمقل قمغم إؿمٙم٤مل إيراد

 474 ------------------------------- اخل٤مُم٦ًم إمم ىم٤مم إذا اإلُم٤مم سمٛمت٤مسمٕم٦م اًم٘مقل قمغم إيراد

 477--------------------------------------------- ظمٓم٠م ُم٤ًمسم٘م٦م اإلُم٤مم سم٤مًمت٠مُملم

 477 ----------------------------- اًمت٠مُملم ذم اإلُم٤مم ينمع أن سمٕمد يٙمقن اح٠مُمقُملم شم٠مُملم

 479 -------------------------------------- سمآُملم ًمإلُم٤مم اح٠مُمقُملم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 461 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 463 ------------------------------------------ سم٤مًمًجقد اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 467 --------------------- محده( عمـ اهلل )ؾمٛمع ىمقًمف: ذم ًمإلُم٤مم اح٠مُمقُملم ُمِم٤مريم٦م قمدم ظمٓم٠م

 467 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( ٤مماإلُم ُم٤ًمسم٘م٦م

 467 -------------------------------------------- )آُملم( اح٠مُمقم ي٘مقل ُمتك

 469 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 470 ----------- قمٚمٞمف ومث٤مروا سم٤مًمتٓمقيؾ اَتٛمقه اح٠مُمقُملم وًمٙمـ اًمًٜم٦م ذم ورد ُم٤م اًمّمالة ذم اإلُم٤مم ىمرأ  إذا
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 476 ---------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 479 --------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم إلُم٤مُمٝمؿ اح٠مُمقُملم ُم٤ًمسم٘م٦م

 487 ---------------------------------------------- سمـ٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م

 487 ----- اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم اح٠مُمقم مجع ووضمقب سم٤مًمت٠مُملم، اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م طمرُم٦م

 487 ------------------------------------------- )آُملم( سمـ اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 488 ---------------------------------------- يٙمقن؟ ُمتك اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمت٠مُملم

 491 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم إُم٤مم ٦مُم٤ًمسم٘م ظمٓم٠م

 497 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م طمرُم٦م

 497 ----------------------------------- اًمّمالة ظمٚمػ إُم٤مم ُمتٚمٌس سمٛمخ٤مًمٗم٤مت ذقمٞم٦م

 499 ---------------------------------------- إزاره اعمًٌؾ اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة

 322 ---------------------------------------------- اًمٕم٤ميص ظمٚمػ آئتمم

 324 ---------------------------------------------- أظمذ إضمرة قمغم اإلُم٤مُم٦م

 327 ------------------------------------ وهمػمه٤م يم٤مإلُم٤مُم٦م اًمُ٘مَرب قمغم إضمرة أظمذ

 329 -------------------------------------------------- اًمٗمتح قمغم اإلُم٤مم

 311 ----------------------------------------- ارشم٩م إذا اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح ضمقاز

 311 --------------------------------- اًم٘مراءة ذم أظمٓم٠م إذا وُمراضمٕمتف اإلُم٤مم قمغم اًمٗمتح

 314 ------------------------------------------------- ُمـ أطمٙم٤مم اإلُم٤مُم٦م

 317 --------------------------------- واًمٕمٍم اًمٔمٝمر ذم ظمٚمٗمف عمـ أي٦م اإلُم٤مم إؾممع

 317 -------------------------------------- ًمإلُم٤مُم٦م! وضمًٝم٤م إطمًـ شم٘مديؿ طمقل

 316 --------------------------------------------- ًمٚمّمحٞمح اعمٕمذور إُم٤مُم٦م

 316 ---------------- اًمٜم٤مس أهقاء ٓ اًمًٜم٦م هق إٟمم قمدُمف ُمـ اًمّمالة ذم اًم٘مراءة اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م و٤مسمط

 317 --------------------------------------- قمٚمٞمف و٧مقمر ممـ اإلُم٤مُم٦م رد طمٙمؿ

 318 ------------------- إهٚمٞم٦م ٟمٗمًف ذم يرى اعمقضمقديـ وأطمد سم٠مهؾ ًمٞمس ُمـ ًمإلُم٤مُم٦م شم٘مدم إذا
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ىم٦ٌم سمٕمذر اعمًجد آظمر ذم رضمالن صػ إذا  318 ----------------------------- اًمناق ُمرا

م هؾ  319 -------------------------- سم٤مًمًٜم٦م؟ ُمٜمف أقمٚمؿ هق ُمـ ُوضمد وًمق ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُيَ٘مدَّ

 302 ---------------------------------أقمجٛمًٞم٤م يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُي٘مدم هؾ

 301 ------------------------------ اًمّمالة؟ إُم٤مُم٦م يِمٛمؾ هؾ ىمريش ُمـ إئٛم٦م طمدي٨م

 300 --------------------------------------- طم٤مومٔم٤مً  يم٤من إذا اًمٖمالم إُم٤مُم٦م صح٦م

 304 --- اًمقاطمدة اًمّمالة ذم اعمختٚمٗم٦م اًم٘مراءات سملم اًمتٚمٗمٞمؼ وطمٙمؿ اًمّمٚمقات ذم خمتٚمٗم٦م سم٘مراءات اإلُم٤مم ىمراءة

 309 ----------------------------- قمٜمف ُمٜمٝمل همػمه دون اًمّمالة ذم ًمٜمٗمًف اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 341 ------------------------------- اًمّمالة أثٜم٤مء ووقؤه اٟمت٘مض إذا اإلُم٤مم يٗمٕمؾ ُم٤مذا

 341 --------------------------------------------- اًمدار ٕهؾ اًمزائر إُم٤مُم٦م

 340 --------------------------------- ومٞمف ىمدطم٤مً  اعمّمٚملم إُم٤مُم٦م قمـ اإلُم٤مم شمٜمحٞم٦م هؾ

ًٟم٤م اًم٘مقم أيمثر يم٤من إذا  344 --------- ًمإلُم٤مُم٦م؟ يمذًمؽ ي٘مدم ومٝمؾ طمًٜم٤ًم ًمٞمس صقشمف أو ُمت٘مٜم٦م همػم ىمراءشمف ىمرآ

 343 -------------- اًمّمالة ووقء أومًد أنف أو ووقء همػم قمغم أنف اًمّمالة ذم شمذيمر اًمذي اإلُم٤مم طمٙمؿ

 347 ------------------------------ يٜمٍمف أم اًمّمالة ُمـ اًمٗمراغ سمٕمد اإلُم٤مم جيٚمس هؾ

اًمّمالة ُمـ اًمًالم ُمد وطمٙمؿ إظمػم، اًمتِمٝمد إمم ّمالةاًم ذم ؾمجدة آظمر ُمـ اًمرومع قمٜمد ًمٚمتٙمٌػم اإلُم٤مم ُمد طمٙمؿ

 ---------------------------------------------------------- 346 

 349 ------------- ضمديد ُمـ اًمّمالة أقم٤مد اح٠مُمقُمقن ٟمٌٝمف وح٤م وؾمٚمؿ ريمٕمتلم اعمٖمرب ومّمغم ٟمز إُم٤مم

ٌِّف وح٤م اًمّمالة ذم ريمٜم٤ًم اإلُم٤مم ٟمز إذا  332 ---------------------------------- يتٜمٌف مل ُٟم

 330 -------- اًمّمػ ذم اًمت٤ًموي يتٙمٚمٗمقا  ومٝمؾ اًمقاطمد، اًمّمػ ذم اعمّمٚملم أطمج٤مم ذم شم٤ٌميـ هٜم٤مك يم٤من إذا

 330 ------------------------------------------ ُمًٌقىًم٤م يم٤من عمـ اإلُم٤مم شم٘مديؿ

 333 --------------------------- اًمني٦م اًمّمالة ذم ًمٚمٛم٠مُمقُملم أي٤مت سمٕمض اإلُم٤مم إؾممع

 333 ------------------------- اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن ًمإلُم٤مم آؾمتٗمت٤مح دقم٤مء هؾ

 336 ---------------------------------------------- اًمّمالة ذم اإلُم٤مم سمٙم٤مء
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 336 ------------------------- اعمًٌقىمقن؟ ًمٞمدريمف اًمريمقع ذم اإلـم٤مًم٦م شمٕمٛمد ًمإلُم٤مم جيقز هؾ

 دقم٤مء قمغم اًمت٠مُملم ذم )أؿمٝمد( اح٠مُمقُملم ىمقل وطمٙمؿ اجلٛمع؟ أم اإلومراد سمّمٞمٖم٦م يٙمقن اًمّمالة ذم اإلُم٤مم دقم٤مء هؾ

 339 ------------------------------------------------- اًم٘مٜمقت ذم اإلُم٤مم

 372 ---------------------------------------------- ًمإلُم٤مم سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اجلٝمر

 372 ----------------- ُيت٤مسمع؟ هؾ واًمرسم٤مقمٞم٦م اًمثالصمٞم٦م ُمـ إظمػم اًمتِمٝمد ذم يتقرك ٓ اإلُم٤مم يم٤من إذا

 370 ---------------------------------------- اًمًٜم٦م ومٞمف ظم٤مًمػ ومٞمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 373 -------------------------------------------------- اعمٍموع إُم٤مُم٦م

 377 ------------------------- سمٚمٌٚم٦م ُُيدث ٓ طمتك اًمّمالة أتؿ وًمٙمٜمف ُم٤ًمومًرا  اإلُم٤مم يم٤من إذا

 377 ---------------------------------------------- ًمٚمٛم٘مٞمٛملم اعم٤ًمومر إُم٤مُم٦م

م هؾ  378 -------------------------------- ُمتٌٜمٓماًل؟ يم٤من وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م إىمرأ  ُيَ٘مدَّ

 362 ------------------ ُمٜمف أىمرأ  هق ُمـ اعمًجد ذم ُوضمد وًمق طمتك ًمإلُم٤مُم٦م اًمراشم٥م اإلُم٤مم ي٘مدم هؾ

 362 -------------------------------- اعمذيمقرة اًمّمقرة ذم اإلُم٤مم سمج٤مٟم٥م اًمّمػ طمٙمؿ

 360 ---------------------------------------- ضم٤مًم٤ًمً  اإلُم٤مم صالة ضمقاز و٤مسمط

 364 -------------------------------- ؾم٤مضمد وهق اًمقوقء همػم قمغم أنف اإلُم٤مم شمذيمر إذا

 368 -------------- هب٤م؟ جيٝمر هؾ احلٛمد وًمؽ ٤مرسمٜم وىمقًمف: واًمًجقد اًمريمقع ذم اجلٝمر ًمإلُم٤مم جيقز هؾ

 369 -------------------- يم٤مًمرضم٤مل؟ اًمّمالة سمٕمد طم٘مٝم٤م ذم آٟمٍماف هؾ سم٤مًمٜم٤ًمء اعمرأة صٚم٧م إذا

 وهؾ اًمّمالة؟ يتٛمقا  أن اح٠مُمقُملم شمٜمٌٞمف ىمٌؾ اًمّمالة ُمـ سم٤مًمًالم جيٝمر هؾ سمٛم٘مٞمٛملم يّمكم اًمذي اعم٤ًمومر اإلُم٤مم

 372 ----------------------------------- ُم٤ٌمذة؟ يٜمٌٝمٝمؿ سمؾ أصالً  يًٚمؿ ٓ أنف ي٘م٤مل

 372 ------------------------------- ي٘مٍم وٓ يتؿ أن سمٛم٘مٞمؿ اىمتدى إذا اعم٤ًمومر ذم اًمًٜم٦م

 373 ----------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م ٟمٓمؼ ُُيًـ ٓ اًمذي اإلُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة طمٙمؿ

 376 ----------------------------------------- اجلمقم٦م ًمٜمٗمس اإلُم٤مم شمٖمٞمػم طمٙمؿ

 377 --------------------------------------------- سم٤معمرأة اًمرضمؾ إُم٤مُم٦م يمٞمٗمٞم٦م

 379 --يم٤مرهقن؟ ًمف هؿ ىمقُم٤م أمّ  عمـ داًمققمٞم يٚمح٘مف ومٝمؾ اعمذه٥م ذم عمخ٤مًمٗمتف إلُم٤مُمٝمؿ يم٤مرهلم اح٠مُمقُمقن يم٤من إذا
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 381------------------------------------------------ ُمـ أطمٙم٤مم اح٠مُمقُملم

 384 -------------------------------------------- سمآُملم اعم٘متديـ ضمٝمر ؾمٜمٞم٦م

 384 ---------------------------------------------- سمـ)آُملم( اعم١ممتلم ضمٝمر

 387 ------------------------------- اعمًجد ظم٤مرج هق عمـ سم٤مإلُم٤مم آىمتداء جيقز ُمتك

 387 ------------------------------------ اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اعمٖمرب وم٤مشمتف ُمـ ائتمم

 ؾَمّٚمؿ ح٤م صمؿ اًمٕمِم٤مء، صالة سمٜمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمريمٕم٦م ُمٕمف وم٠مدرك اًم٘مٞم٤مم، صالة ذم اًمٜم٤مس ي١مم واإلُم٤مم اعمًجد، رضمؾ دظمؾ

صحٞمح٦م صالشمف ومٝمؾ ،اإلُم٤مم ُمع ؾَمٚمَّؿ صمؿ إظمريلم، اًمريمٕمتلم ذم اإلُم٤مم شم٤مسمع صمؿ أظمرى، سمريمٕم٦م وأتك ىم٤مم اإلُم٤مم

 ---------------------------------------------------------- 388 

 388 -------------------------------------- اح٠مُمقُملم قمـ اإلُم٤مم صقت اٟم٘مٓم٤مع

 389 --------------------------------------- ىمٌٚم٦م إمم يتّجف ٓ إُم٤مم ظمٚمػ اًمّمالة

 392 --------------------------------- ذًمؽ وقمٚم٦م اًمّمػ ظمٚمػ اعمٜمٗمرد صالة طمٙمؿ

 390 --------------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ ظمٚمػ اعمٖمرب اح٠مُمقم صالة

 394 -------------------------------------- اًمّمالة قم٘م٥م سم٤مٕذيم٤مر اًمّمقت رومع

 393 -------------------------------- آٟمٍماف ذم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م قمـ اًمٜمٝمل ُمٕمٜمك ُم٤م

 397 ----------------- ُمت٤مسمٕمتف[؟ اعمًٌقق قمغم ومٝمؾ اًمًٝمق، ؾمجد صمؿ اًمّمالة، ُمـ اإلُم٤مم ؾمٚمؿ إذا

 397 ------------------------------ ٟم٤مومٚم٦م يّمكم وؿمخص اعمٗمروو٦م اًمّمالة أىمٞمٛم٧م إذا

 396 -------------- محده( عمـ اهلل )ؾمٛمع اإلُم٤مم: ىم٤مل إذا احلٛمد( وًمؽ )رسمٜم٤م سم٘مقل: اعم١مشمؿ يٙمتٗمل هؾ

 397 -------------------------- ومٞمٝم٤م صح٦م ذط أو اًمّمالة أريم٤من ُمـ ٤مريمٜم اح٠مُمقم ٟمز إذا

 399 -------- اًمث٤مٟمٞم٦م اًمتًٚمٞمٛم٦م يًٚمؿ طمتك يٜمتٔمر أو إومم اًمتًٚمٞمٛم٦م اإلُم٤مم يًٚمؿ أن سمٕمد اح٠مُمقم يًٚمؿ هؾ

 722 ------------------- اح٠مُمقم يريمع ومل ورومع اإلُم٤مم ومريمع اإلُم٤مم ظمٚمػ اًم٘مٞم٤مم أـم٤مل ُمـ طمٙمؿ

 722 -------------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اإلطمرام شمٙمٌػمة

ٌِّف صمؿ اًمّمالة وم٘مٓمع صالشمف إلمت٤مم اعمًٌقق ي٘مؿ مل إذا  722 ----------------------------- ُٟم
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 721 - يٕمٞمده٤م؟ ومٝمؾ صالشمف ذم يٓمٛمئـ ٓ إُم٤مم ظمٚمػ صغم وُمـ وىمتٝم٤م، قمـ اًمّمالة ُي٘مدم إُم٤مم وراء اًمّمالة طمٙمؿ

 720 ---------------------------------------- اًم٘مراءة ذم يٚمحـ ُمـ ظمٚمػ الةاًمّم

 720 ---------------------------------------- اإلُم٤مم ٟمٞم٦م قمـ اح٠مُمقم ٟمٞم٦م اظمتالف

 723 ------------------------------------ اًمٕمِم٤مء يّمكم سمٛمـ اعمٖمرب يّمكم ُمـ إئتمم

 728 ------------------------------------- اإلُم٤مم إـم٤مًم٦م قمٜمد اًمّمالة ىمٓمع ُمنموقمٞم٦م

 729 ------------------------- ًمٚمجمقم٦م ُمدريًم٤م يٙمقن ومٝمؾ اإلُم٤مم ُمع اًمًٝمق ؾمجقد أدرك ُمـ

 729 ---------------------------- اًمٗمجر ؾمٜم٦م صالة سمٜمٞم٦م اًمٗمجر صالة ذم اإلُم٤مم ُمع اًمدظمقل

 712 --- ذًمؽ؟ طمٙمؿ ومم )اًمٗم٤محت٦م( وم٘م٤مل: اح٠مُمقُملم أطمد قمٚمٞمف ومتح وإذا اًمٗم٤محت٦م؟ ُمـ سمدًٓ  اًمتِمٝمد اإلُم٤مم ىمرأ  إذا

 710 ------------------------------------------------- سم٤معمًٌقق آىمتداء

 710 --------------------------------- اًمٕمِم٤مء يّمكم ُمـ ظمٚمػ اعمٖمرب وم٤مشمتف ُمـ صالة

وم٘مط؟ سمًجقد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمؿ سمٕمد واطمدة سمريمٕم٦م ي٠ميت هؾ ُم٤م، ًمٔمرف واطمدة ؾمجدة ؾمقى اح٠مُمقم يًجد مل إذا

 ----------------------------------------------------------- 714 

 714 ------------------------------------ اًمريمقع ُمـ اقمتداًمف قمٜمد اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 717 ------------------------------------ اًمريمقع ُمـ اًمرومع أثٜم٤مء اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 702 ----------------------------- اًمًـ يمٙمؼم ًمٕمذر اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م قمـ اح٠مُمقم شم٠مظمر طمٙمؿ

 701 ------------------------- اًمزطم٤مم ًمِمدة اًمريمقع ذم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اعمّمكم

 700 ------------------------- إُم٤مُمٝمؿ همػم آظمر إُم٤مم شمٙمٌػمة ُمع اًمًجقد ُمـ اعم٘متدون رومع إذا

 704 ---------------------------- يديف ويرومع اًمٗمجر ذم ي٘مٜم٧م اًمذي إُم٤مُمف اح٠مُمقم يت٤مسمع هؾ

 707 ------------------------------------- ًمٚمٛم٠مُمقم اًمريمقع ُمـ اًمرومع سمٕمد اًمتًٛمٞمع

 706 ------------------------------------------- سم٤مًمت٠مُملم اإلُم٤مم ُم٤ًمسم٘م٦م ظمٓم٠م

 707 ----------------------------------------- ؾمٜمـ ُمـ يؽميمف ومٞمم اإلُم٤مم ُمت٤مسمٕم٦م

 743 ---------------------------- آقمتدال وقمٜمد اًمريمقع ُمـ اًمرومع أثٜم٤مء اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 746 ------------------------------- ًمٚمٛم٘متدي واًمتحٛمٞمد اًمتًٛمٞمع سملم اجلٛمع ُمنموقمٞم٦م
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 748 ----------------- اح٠مُمقُملم ذًمؽ ذم سمم ُمّمؾ يمؾ قمغم واضم٥م اًمريمقع ـُم اًمرومع قمٜمد اًمتًٛمٞمع

 749 -------------------------------------------- اإلُم٤مم سمجقار ُمـ ؾمح٥م

 731 ---------------------------- اًمث٤مٟمٞم٦م؟ أم إومم اإلُم٤مم شمًٚمٞمٛم٦م سمٕمد اح٠مُمقم ُيًٚمِّؿ هؾ

 730 ---------------------------- ٓ؟ أم ي٘مقهل٤م ومٝمؾ آُملم، اإلُم٤مم ىمقل اح٠مُمقم يًٛمع مل إذا

 730 --------------------------- محده عمـ اهلل ؾمٛمع اإلُم٤مم ي٘مقل قمٜمدُم٤م اح٠مُمقم ي٘مقل ُم٤مذا

 737 ----------------------- إومم؟ اًمتًٚمٞمٛم٦م سمٕمد أم اإلُم٤مم، شمًٚمٞمٛمتل سمٕمد اح٠مُمقم يًٚمؿ هؾ

 737--------------------------------------------------- اًمًؽمة ًمٚمٛم٠مُمقم

 739 -------------------------------- ًمٓمٚمٌٝم٤م اعمٌم وطمٙمؿ ًمٚمٛم٠مُمقم ؾمؽمة اإلُم٤مم ؾمؽمة

 774 --------------------------------- اإلُم٤مم ؾمالم سمٕمد ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة قمـ اًمٌح٨م

 774 ---------------------------------------------- ًمٚمًؽمة اعمًٌقق ـمٚم٥م

 777 -------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمًؽمة ًمٓمٚم٥م اعمٌم ُم٘مدار

 776 ---------------------------------------------- ًمٚمًؽمة اعمًٌقق ـمٚم٥م

 777 ----------------------------- اإلُم٤مم سمتًٚمٞمؿ شمٜمتٝمل أم سم٤مىمٞم٦م، ؾمؽمشمف شمٔمؾ اعمًتقر هؾ

 779---------------------------------------------------- إدراك اًمريمٕم٦م

 761 --------------------------------- اًمريمٕم٦م أدرك وم٘مد اإلُم٤مم ُمع اًمريمقع أدرك ُمـ

 766 ------------------------------------------ اًمريمقع سم٢مدراك اًمريمٕم٦م إدراك

 766 ------------------------------------- سم٤مًمٗم٤محت٦م؟ أم سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م شمدرك هؾ

 767 ---------------------------------------------- سم٤مًمريمقع اًمريمٕم٦م إدراك

 772 ------------------------------- ًمٚمّمالة؟ إدرايًم٤م ُيَٕمد   اًمتِمٝمد ذم اإلُم٤مم إدراك هؾ

 771 ------------------------------------------- سم٤مًمتِمٝمد؟ اجلمقم٦م شمدَرك هؾ

 771 ------------------------ ًمٚمجمقم٦م؟ ُمدريًم٤م يٙمقن هؾ اإلُم٤مم ُمع اًمًٝمق ؾمجقد أدرك ُمـ

 770 -------------------------------------- ًمٚمٛمًٌقق اًمّمػ ىمٌؾ اًمريمقع طمٙمؿ
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 774 ------------------------------------------ طمٙمؿ إقمالن اًمّمالة سم٤معمٙمؼمات

 777 -------------------------- اًمّمقت؟ سمٛمٙمؼم وصالشمف ىمراءشمف شُمٕمٚمـ أن ًمإلُم٤مم ينمع هؾ

 778 -------------------- إذان يم٢مذاقم٦م الةاًمّم إذاقم٦م وطمٙمؿ اإلُم٤مم، ظمٚمػ اعم١مذن شمٌٚمٞمغ طمٙمؿ

 781 --------------------------------------------- ىمراءة اًم٘مرآن ُمـ اعمّمحػ

 784 -------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة

 786 ----------------------------------------- اًمّمالة ذم اعمّمحػ ُمـ اًم٘مراءة

 789 ------------------------------------------------- ومٝمرس اعمحتقي٤مت
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